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JAKARTA. Ilham Habibie, 
putra mantan Presiden BJ 
Habibie tengah mencari pen-
danaan untuk melancarkan 
bisnis pesawat terbang. Saat 
ini, Ilham masih berusaha 
mencari alternatif pendanaan 
dari pemerintah maupun 
menggandeng pihak swasta. 

Lewat PT Regio Aviasi In-
dustri, Ilham saat ini sedang 
membangun prototipe pesa-
wat terbang R80. Targetnya 
proyek ini bisa komersial 
pada tahun 2021. Untuk itu, 
Ilham membutuhkan investasi 
senilai US$ 700 juta.

"Kenapa produksi lama? 
Karena harus memenuhi ber-
bagai regulasi penerbangan 
yang memiliki banyak syarat 
ketat," kata Ilham kepada 
KONTAN, Kamis (10/9).

Dalam rangka mencari al-
ternatif pendanaan itu, man-
tan Presiden BJ Habibie pun 
telah menyampaikan persoal-
an ini kepada Presiden Joko 
Widodo. Namun, belum me-
nemukan kesepakatan soal 
kelanjutan proyek ini.

Kini, PT Regio Aviasi Indus-
tri berencana menawarkan 
kerjasama dengan Badan Usa-
ha Milik Negara (BUMN) pe-
sawat terbang PT Dirgantara 
Indonesia. Adapun bentuk 
kerjasamanya adalah: PT DI 
mendapatkan saham PT Regio 
Aviasi Industri tanpa perlu 
ada suntikan modal. 

"Modalnya bisa dalam ben-
tuk sarana produksi, dan 
memberdayakan tenaga ahli 
pesawat terbang PT DI," im-
buh Ilham.

Selain mengajak PTDI, Il-
ham melakukan penjajakan 
kerjasama dengan swasta. 
Sayang, Ilham enggan meng-
ungkap nama perusahaan 
swasta tersebut. 

Saat ini yang tercatat seba-
gai investor PT Regio Aviasi 
Industri ini adalah perusahaan 
induk, yakni PT Ilthabi Reka-
tama. Walaupun saat ini Ilham 
dan timnya masih dalam pro-

ses pembuatan prototipe, na-
mun Ilham menggadang-ga-
dang telah mendapatkan ko-
mitmen pesanan pesawat R80. 
"Hingga kini sudah ada tiga 
maskapai yang memesan pe-
sawat terbang R80, jumlahnya 
155 unit," klaim Ilham.

Maskapai yang disebut-se-
but telah memesan R80 itu 
adalah; Nam Air yang meme-
san 100 unit, Kalstar memesan 
25 unit, dan Trigana Air me-
mesan 20 unit. Adapun harga 
jual R80 ditaksir antara US$ 
22 juta-US$ 25 juta. 

Perlu diketahui, pesawat 
R80 ini berkapasitas penum-
pang 80 - 90 orang ini memiliki 
daya jelajah terbang hingga 
sejauh 1000 mil. 

Adhitya Himawan

Kami berharap pembangunan infrastruktur 
desa tidak tertunda lagi. 
Agung Wiharto, Sekretaris Perusahaan 
PT Semen Indonesia Tbk

JAKARTA. Dua emiten semen 
pelat merah PT Semen Indo-
nesia Tbk (SMGR) dan PT 
Semen Baturaja Tbk (SMBR) 
mencatat penjualan positif di 
Agustus 2015 dibandingkan 
dengan Agustus 2014.

Menggeliatnya penjualan 
semen ini menjadi salah satu 
indikator mulai bergeraknya 
proyek infrastruktur milik 
pemerintah. "Angka penjualan 
pastinya belum ada. Namun, 
angka penjualan Agustus 2015 
kami lebih tinggi 10% dari 
penjualan Agustus tahun lalu," 
kata Agung Wiharto, Sekreta-
ris Perusahaan SMGR kepada  
KONTAN, Kamis (10/9).

Agung menyebutkan, SMGR 
telah mendapatkan pesanan 
semen untuk kebutuhan pem-
bangunan proyek jalan tol 
Trans Sumatera, tol Trans 
Jawa, maupun perbaikan se-
jumlah pelabuhan dalam rang-
ka program tol laut. Dari ba-
nyak proyek tersebut, pesan-
an semen terbanyak berasal 
dari pembangunan jalan tol 
yang butuh sekitar 2000-3000 
ton semen per 1 km. 

Persentase kenaikan penju-
alan semen lebih tinggi justru 
dicatat PT Semen Baturaja 
Tbk. Emiten berkode saham 
SMBR ini mencatat penjualan 
Agustus 2015 sebanyak 

152.782 ton. "Penjualan ini 
naik 48% ketimbang periode 
yang sama tahun lalu," kata 
Zulfikri Subli, corporate secre-
tary SMBR kepada KONTAN, 
Kamis (10/9).

Sementara pada periode 
Januari-Agustus 2015, SMBR 
mencatat penjualan 925.034 
ton atau naik 29% dari periode 
yang sama tahun lalu. Kenaik-
kan penjualan berasal dari 
kenaikan pesanan semen un-
tuk proyek infrastruktur di 
wilayah Sumatera.

Perlu diketahui, SMBR saat 
ini memiliki tiga pabrik. Yang 
pertama berlokasi di Palem-
bang Sumatra Selatan, dengan 
kapasitas 350.000 ton per ta-
hun. Kedua, pabrik di pabrik 
Baturaja dengan kapasitas 1,2 
juta-1,3 juta ton per tahun. 
Adapun pabrik ketiga di dae-
rah Panjang, Lampung dengan 
kapasitas produksi sekitar 
350.000 ton per tahun.

SMBR juga sedang menye-
lesaikan pembangunan pabrik 
Baturaja II dengan investasi 
total Rp 3,32 triliun. Manaje-
men SMBR berharap pabrik 
ini rampung pada semester 
pertama tahun 2017. 

Jika pabrik ini beroperasi, 
kapasitas produksi semen 
SMBR akan naik 1,85 juta ton 
per tahun. Itu artinya, sampai 
tahun 2017 nanti, total kapasi-
tas produksi SMBR bisa men-
capai 3,85 juta ton per tahun.

Menanti dana desa

Tak hanya menunggu pe-
sanan semen skala jumbo dari 
proyek infrastruktur, produ-
sen semen menunggu pesanan 
semen dari proyek pedesaan. 
Agung bilang, jika paket eko-
nomi berupa percepatan dis-
tribusi dana desa dilakukan, 
proyek pedesaan bisa bergu-
lir. "Kami berharap pemba-
ngunan infrastruktur desa ti-
dak tertunda," kata Agung.

Jika setiap desa belanja un-
tuk untuk pembangunan, ten-
tu imbasnya dirasakan produ-
sen semen. Maka itu, Agung 
optimistis dana desa akan 
menopang penjualan semen 
tahun ini. "Kami harapkan 
target realistis tahun ini, seti-
daknya bisa menyamai tahun 
lalu," harap Agung.

Perlu diketahui, bulan Juli 
lalu penjualan Semen Gresik 
hanya 779.316 ton, turun 14,5% 
ketimbang penjualan Juli 
2014. Adapun penjualan Ja-
nuari-Juli 2015 hanya 7,33 juta 
ton, turun 6,1% ketimbang pe-
riode yang sama 2014.

Saat ini SMGR memiliki 
pabrik di Gresik berkapasitas 
14 juta ton per tahun, pabrik 
Indarung berkapasitas 7 juta 
ton per tahun, dan pabrik To-
nasa berkapasitas 7,5 juta ton 
per tahun. Adapun pabrik di 
Vietnam berkapasitas 2,3 juta 
ton per tahun.                    n

Jualan Semen 
SMGR & SMBR 
Mulai Berotot
Pesanan semen untuk jalan tol mengalir di Agustus

Benediktus Krisna Y, 
Adhitya Himawan

Bikin Pesawat, Ilham Habibie Cari Investor

Ilham Habibie 
mengklaim telah 

mendapatkan 
pesanan 155 unit 

pesawat.
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Pekerjaan di BPOM

n Pekerjaan: pengadaan alat 
laboratorium dan penunjang pusat 
pengujian obat dan makanan 
nasional
Agensi: Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (Kode Lelang: 1521191)
Satuan kerja: Pusat Pengujian Obat 
Dan Makanan Nasional
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang /alat laboratorium yang 
masih berlaku
Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp 8.078.768.000
Nilai HPS paket: Rp 8.077.966.066
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Senin, 31 Agustus – Minggu, 13 
September 2015 melalui http://
lpse.pom.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Kabupaten 
Jombang

n Pekerjaan: pengadaan hospital 
elevator
Agensi: Jombang (Kode Lelang: 
1336116)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Daerah - BLUD
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ jasa pelaksana konstruksi 
pemasangan lift dan tangga 
berjalan (MK 005) yang masih 
berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.200.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.180.000.000
Sumber dana: BLUD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Kamis, 3 September – Sabtu, 12 
September 2015 melalui http://
lpse.jombangkab.go.id/eproc/  

Pekerjaan di  
Kementerian ESDM

n Pekerjaan pengadaan kendaraan 
operasional menteri
Agensi: Sekretariat Jenderal (Kode 
Lelang: 4838109)
Satuan kerja: Sekretariat Jenderal
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/usaha dealer sesuai 
peraturan yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.112.680.000
Nilai HPS paket: Rp 1.112.680.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Senin, 7 September – Selasa, 15 
September 2015 melalui http://
eproc.esdm.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Kabupa-
ten Bandung

n Pekerjaan: pekerjaan site 
development
Agensi: Kabupaten Bandung (Kode 

Lelang: 1897093)
Satuan kerja: Dinas Tenaga Kerja
Bidang/sub bidang: pekerjaan 
konstruksi/jasa konstruksi 
bangunan pendidikan (BG007), 
Jasa pelaksana konstruksi jalan raya 
(SI003), jasa pelaksana konstruksi 
saluran air (SI001) yang berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.414.900.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.408.530.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Sabtu, 5 September – Minggu, 13 
September 2015 melalui http://
lpse.bandungkab.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Provinsi 
DKI Jakarta

n Pekerjaan: pemeliharaan radio 
trunking
Agensi: UPPBJ Balaikota (Kode 
Lelang: 28820127)
Satker: Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Kehumasan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ jasatelekomunikasi yang 
masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 2.657.450.600
Nilai HPS paket: 
Rp 2.629.875.600
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Senin, 7 September – Senin, 14 
September 2015 melalui http://
lpse.jakarta.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Wonosobo

n Pekerjaan: peningkatan jalan 
Lamuk – Batas Kabupaten 
(Gyombong)/Kedung Gong) 
Kabupaten Wonosobo
Agensi: LPSE Kabupaten Wonosobo 
(Kode Lelang: 1179220)
Satuan kerja: Dinas Sumber Daya 
Air dan Bina Marga Kabupaten 
Wonosobo
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana konstruksi jalan 
raya (kecuali jalan layang),jalan, rel 
kereta api, dan landas pacu bandara 
(SI003) yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 2.000.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.940.432.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Senin, 7 September – Senin, 14 
September 2015 melalui http://
lpse.wonosobokab.go.id/eproc/  

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

Kisah-kisah para tokoh 
sukses kelas dunia se-
ring diwarnai dengan 

cerita tentang mentor mereka. 
Martin Luther King, Jr punya 
Benjamin Mays, seorang pro-
fesor dan pendeta African-
American yang menginspira-
si King. Gloria Estefan punya 
nenek yang mengajarinya 
menyanyi sejak kecil.

Aktor Tom Hanks punya 
guru drama bernama Rawley 
Farnsworth. Begitu juga jur-
nalis kelas dunia Walter 
Cronkite punya guru jurna-
lisme SMA bernama Fred 
Birney. Mohandas Gandhi 
punya Dadabhai Naoroji, seo-
rang tokoh pejuang kemerde-
kaan India.

Bahkan dunia mentoring 
kini telah menjadi industri 
dengan para mentor profesio-
nal berposisi sebagai coach. 
Walaupun seorang coach bu-
kanlah sekadar seorang men-
tor dalam arti sebenarnya, 
beberapa fungsi seorang men-
tor disubstitusi oleh kehadir-
an seorang coach tersebut.

Seorang mentor atau pem-
bimbing biasanya mempu-
nyai relasi personal dengan 
mentee atau orang yang di-
bimbing. Seorang mentor 
berpengalaman khusus di bi-
dang tertentu yang tidak di-
miliki oleh mentee. Dan ini 
yang dipelajari dengan seksa-

ma oleh seorang mentee. 
Misalnya, seorang jurna-

lis kawakan di bidang bisnis, 
menjadi mentor bagi seorang 
jurnalis yunior yang baru 
saja lulus dari sarjana S1 
Jurnalistik. Sang mentor 
membimbing proses dari 
awal pengenalan bisnis dan 
bagaimana menulis tentang 
bisnis, hingga berhubungan 
baik dengan para nara sum-
ber bisnis dan sesama jurna-
lis bisnis.

Seorang coach membim-
bing dengan memfasilitasi, 
bukan dengan contoh berda-
sarkan pengalaman maupun 
tip dan strategi spesifik yang 
hanya berlaku di bidang ter-
tentu. Jadi, seorang coach le-
bih bertindak sebagai pemberi 
feedback alias umpan balik 
yang umum.

Seorang coach mengenal 
fase-fase belajar, adaptasi, 
dan kompetensi serta penca-
paian. Tugas seorang coach 
adalah mengingatkan para 
coachee atau peserta coa-
ching, untuk sadar akan fase 
apa yang sedang dialaminya 
dan apa saja yang perlu dija-
lakan untuk mencapai fase 
berikutnya.

Jadi, apakah untuk sukses 
Anda perlu seorang mentor 
dan seorang coach? Atau sa-
lah satunya? Bagaimana jika 
Anda tidak mempunyai ke-

duanya? Jawabannya: Bisa. 
Sukses seseorang tidak 

datang hanya karena Anda 
mempelajari apa yang telah 
dialami orang lain. Atau suk-
ses tidak hanya karena Anda 
mendengarkan umpan balik 
dari orang lain. Anda tetap 
bisa sukses dengan daya ana-
lisa, daya refleksi, dan kon-
templasi atas diri sendiri.

Model penggunaan mentor 
dan coach sangat baik, dan 
mungkin memang dibutuh-
kan oleh mereka yang mem-
punyai preferensi-preferensi 
tertentu. Namun, Anda tetap 
bisa sukses tanpa kehadiran 
seorang mentor maupun co-
ach. Dengan catatan: Anda 
perlu sangat proaktif dan 

mempelajari sesuatu dengan 
sangat dalam dan luas de-
ngan instrumen-instrumen 
yang tepat.

Benjamin Franklin meng-
gunakan teori constructivism 
yang dipopulerkan oleh Pro-
fessor Seymour Papert dari 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Tentu saja 
saat itu Benjamin kecil tidak 
menyadarinya.

Constructivism adalah teo-
ri yang berpendapat bahwa 
proses belajar bisa berjalan 
dengan lebih efektif ketika se-
seorang mengerjakan sendiri 
secara langsung. Karena se-
tiap pengalaman membentuk 
kerangka dan menjadi fonda-
si bagi pengalaman baru. 

Misalnya, daripada berbi-
cara mengenai berbagai teori 
menulis atau cara mengope-
rasikan komputer, lebih efek-
tif jika proses belajar dilaku-
kan dengan menjalankannya 
langsung yakin menulis dan 
mengoperasikan komputer.

Benjamin Franklin muda 
belajar menulis tanpa mentor 
maupun coach. Dan ternyata 
ketrampilan menulis meru-
pakan katalis proses pema-
tangan sebagai pemikir besar 
yang membawanya kepada 
karier politik dan sebagai 
Presiden AS ke–6. 

Bagaimana Ben kecil be-
lajar tanpa mentor? Pertama, 

ia mengakui bahwa kemam-
puan menulis dan daya inte-
lektualnya terbatas. Namun 
ia sangat menggemari mem-
baca majalah The Spectator. 
Maka ia mengoleksi majalah 
itu dan membaca setiap arti-
kel dengan sangat seksama.

Setiap kalimat dalam se-
tiap artikel dianalisa. Ia 
memperhatikan apa saja un-
sur-unsur yang membedakan 
sebuah artikel yang baik de-
ngan yang sangat baik, bah-
kan luar biasa. Penyusunan 
kalimat, paragraf, struktur, 
gaya bahasa, diksi, panjang 
kalimat, kombinasi kalimat, 
ekspresi, alur, dan sebagai-
nya. Sedetail mungkin dari 
segi bahasa, struktur, dan 
substansi.

Michael Burry, seorang 
investor yang pernah mendi-
rikan Scion Hedge Fund Firm 
juga merupakan seorang 
yang mempelajari cara kerja 
ekonomi makro secara auto-
didak. Burry memilili presta-
si prediksinya tentang Fore-
closure Crisis 2008 sangat 
tepat sebelum para ekonom 
lain menyatakan analisis 
mereka terhadap krisis itu.

Jadi moralnya adalah No 
mentor, no coach, no problem. 
Asalkan Anda rendah hati, 
dalam mengakui kesalahan 
dan mau belajar super keras, 
dalam, dan luas.    n

No Mentor, No Problem

Manufakturn

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

berbasis di California

Pameran Berbasis IT
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Dari kiri ke kanan, CEO Huawei Indonesia Sheng Kai, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Suprawoto, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Alex Sinaga dan Rektor Telkom University Mu-
hammad Ashari meninjau booth Huawei dalam acara Bandung ICT Expo 2015 di Kampus Telkom University, Bandung, 
Jawa Barat, Kamis (10/9). Acara ini menampilkan berbagai karya penelitian, pengembangan inovasi, seni dan desain 
karya, terutama yang berbasis pada teknologi informasi.


