Semen Kupang
& SMGR Bikin
Pabrik Baru
Pembangunan pabrik semen butuh investasi Rp 2 triliun
David Oliver Purba
JAKARTA. Dua perusahaan
semen pelat merah, PT Semen
Indonesia (SMGR) Tbk dan
PT Semen Kupang berkongsi
membangun pabrik semen di
Kupang, Nusa Tenggara Timur
(NTT). Pabrik semen bernama
Semen Kupang Plant 3 ini ditargetkan bisa memproduksi
1,5 juta ton semen per tahun.
Semen Indonesia dan Semen Kupang mengalokasikan
dana Rp 2 triliun untuk investasi pembanguna pembangunan pabrik semen ini.
Suparni, Direktur Utama
Semen Indonesia bilang, saat
ini mereka tengah melakukan
studi kelayakan serta pengurusan izin. "Kami targetkan
awal tahun depan (2016) pabrik semen ini sudah mulai dibangun. Adapun perkiraan
waktu pembangunan pabrik
kurang lebih 2,5 tahun," kata
Suparni di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Kamis (15/10).
Dalam rencana, pabrik semen anyar ini akan menyasar
pasar domestik dan ekspor
yakni ke Australia dan Timor
Leste. Untuk target ekspor diperkirakan mencapai 30%-50%
dari kapasitas produksi.
Soal bentuk kerjasama
pembangunan pabrik ini, kedua perusahaan semen nasio-

nal ini sepakat membentuk
perusahaan patungan alias
joint venture.
Abdul Madjid Nampira, Direktur Utama Semen Kupang
menyebutkan, pemilik saham
pengendali di perusahaan hasil joint venture ini adalah
Semen Indonesia. "Sebenarnya kami masih menghitung
pembagian saham ini, yang
bisa kami pastikan Semen Indonesia memiliki saham mayoritas," ujar Abdul.

Pabrik Semen
Kupang Plant 3
ditargetkan
memproduksi 1,5
juta ton semen
per tahun

Bidik Pasifik Selatan
Mengenai target dari pendirian pabrik semen ini, Abdul
punya pandangan yang sama
dengan manajemen Semen
Indonesia. Menurut Abdul,
selain pasar semen domestik
yang terbuka di wilayah Timur, pabrik semen ini ditargetkan bisa menggarap pasar
ekspor tak hanya ke Australia
atau Timur Leste. "Kami akan

mengarahkan ekspor ke seluruh negara di kawasan Pasifik
Selatan yang dekat dari daerah kami," jelas Abdul.
Jika pabrik baru ini beroperasi, maka kapasitas produksi
Semen Kupang naik menjadi 2
juta ton per tahun. Sebelumnya, dua pabrik semen milik
Semen Kupang hanya mampu
memproduksi 500.000 ton semen per tahun.
Yang menarik, ekspansi
pabrik semen ini dilakukan
saat kondisi pasar semen di
dalam negeri sedang lesu.
Meskipun demikian, Suparni
yakin kelesuan pasar semen
ini tak akan berlanjut sampai
tahun depan. "Tahun depan
kami memproyeksikan penjualan semen justru naik," terang Suparni
Sebagai gambaran, saat ini,
kapasitas produksi Semen Indonesia hampir mencapai 31,8
juta ton. Selain berencana bikin pabrik semen din Kupang,
Semen Indonesia saat ini tengah membangun 2 unit pabrik semen di Kabupaten Rembang dan Indarung V di Sumatera Barat (Sumbar), dengan
masing-masing kapasitas produksi 3 juta ton per tahun.
Saat ini ada empat merek
semen di bawah bendera Semen Indonesia, yakni; Semen
Padang, Semen Gresik, Semen
Tonasa dan Thang Long Cement di Vietnam.
■
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Jualan Mobil Murah
Tidak Lagi Meriah
JAKARTA. Penjualan mobil
murah alias low cost green
car (LCGC) mulai terasa tak
meriah tahun ini. Sebab sampai September 2015, penjualan LCGC mengalami penurunan 8% menjadi 117.249 unit
ketimbang periode yang sama
2014 sebanyak 127.460 unit.
Penurunan penjualan LCGC
memang tak sedalam rata-rata
penurunan penjualan mobil
yang mencapai 18%. Sebagai
gambaran, dalam catatan Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor (Gaikindo) sepanjang Januari-September menjadi 764.683 unit sampai September 2015. Adapun periode
sama tahun lalu penjualan
mobil sebanyak 932.668 unit.
Noegardjito, Sekretaris
Gaikindo, menyatakan, peminat mobil murah lebih baik
ketimbang segmen lain. "Karakter pasar LCGC sama dengan pasar mobil multi purpose vehicle (MPV)," kata Noegardjito kepada KONTAN,

Selasa (13/10).
Merek mobil LCGC yang
mencatat penurunan penjualan adalah Toyota Agya. Sampai September 2015, penjualan Agya turun 25% menjadi
40.746 unit ketimbang periode
sama tahun 2014 yang sebanyak 50.945 unit.
Rahmat Samulo, Direktur
Pemasaran PT Toyota Astra
Motor, menyatakan tahun ini
lebih realistis menetapkan
target penjualan mobil termasuk LCGC. "Kami berusaha
mempertahankan market
share," jelas Rahmat.
Berbeda dengan Honda
Prospect Motor (HPM) yang
mencatat kenaikan penjualan
LCGC Brio Satya sebesar 14%
jadi 21.587 unit dibandingkan
dengan periode yang sama
2014. "Pesanan naik saat pameran," kata Jonfis Fandy,
Direktur Marketing & After
Sales Service HPM.
Mimi Silvia, Benediktus K.Y

Berkah Penjual Mobil Diesel
JAKARTA. Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM)
jenis solar sebesar Rp 200 per liter, menjadi Rp 6.700 per
liter, diharapkan menjadi berkah bagi penjual mobil berbahan bakar solar atau bermesin diesel. Konsumen akan lebih tertarik membeli mobil berbahan bakar solar.
Edi Jusuf Okasah, General Manager Marketing PT Isuzu
Astra Motor Indonesia bilang, pengaruh penurunan harga
solar ke penjualan akan terasa dalam waktu tiga atau empat bulan ke depan. "Saat harga solar turun, ekonomi
menggeliat dulu, setelah itu baru penjualan bisa naik," kata
Edi kepada KONTAN, Selasa (13/10).
Optimisme ini lantaran seluruh varian mobil Isuzu menggunakan bahan bakar solar. Ketika harga solar turun, ini
menjadi kesempatan Isuzu memacu penjualannya. Sebab,
mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), penjualan Isuzu sampai September
2015 turun 33% menjadi 14.184 unit. Adapun penjualan
pada periode yang sama tahun lalu tercatat 21.276 unit. ■

Adiksi Kopi Dunia

D

unia teradiksi kopi.
Pernyataan ini sudah
tidak perlu diragukan
lagi. Kopi merupakan bisnis
lukratif yang tahan banting
dan semakin tinggi pamornya. Terlepas dari berbagai
halangan panen akibat cuaca
buruk di Brasil, Indonesia,
dan negara-negara penghasil
kopi lainnya di tahun ini,
konsumsi kopi di dunia masih tetap tinggi.
Saat ini, kita sejatinya
telah memasuki gelombang
ketiga penikmat kopi elite
dunia. Gelombang pertama,
dipelopori oleh Folgers Coffee.
Kedua, dipimpin oleh Starbucks, dan ketiga adalah para
artisan kopi.
Apa saja kesempatan-kesempatan yang bisa diraih
bagi para pebisnis kopi di
gelombang ketiga ini?
Industri kopi dunia bernilai US$ 100 miliar per tahun di seluruh dunia. Di AS
saja, nilai industri ini US$
30 miliar per tahun. Dan ekspor kopi dunia senilai US$ 20
miliar. Setiap tahun, 500 miliar cangkir kopi diseduh.
Para petani kopi dan keluarga mereka berjumlah 25 juta
orang di seluruh dunia.
Nah, uniknya, hanya ada
dua jenis kopi di dunia: Arabica dan Robusta. Arabica le-

bih umum dengan markeshare 70%. Sedangkan robusta
lebih langka dengan 30%. Sementara bisnis kedai kopi
termasuk jenis restoran yang
paling cepat pertumbuhannya
yakni 7% per tahun.
Karakteristik adiktif kopi
memberikan kesempatan berbisnis luar biasa. Saat ini
negara seperti Finlandia dikenal sebagai peminum kopi
per kapita terbesar di dunia.
Bahkan di atas negara
produsen kopi seperti Brasil
hanya menempati ranking
ke–13 peminum. Sedangkan
negara seperti Amerika Serikat hanya menduduki ranking ke–25 sebagai peminum
per kapita terbesar. Namun
mereka merupakan negara
peminum terbesar di dunia
secara kolektif.
“Folgers in your cup,” demikian lantunan jingle Folgers Coffee di televisi yang
membangunkan para pemirsa di pagi hari. Folgers didirikan di kota Jembatan Merah
Golden Gate San Francisco
pada tahun 1850. Perusahaan
ini telah diakuisisi oleh P&G
pada tahun 1963 dan kini
menjadi subsidiarinya The
Folgers Coffee Company.
Folgers dikenal sebagai
pionir berbagai citarasa kopi
premium. Termasuk mocha,

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

Starbucks kini
menjual 400 juta
cangkir kopi per
hari di 20.000
gerai 65 negara.

caramel, vanilla, dan hazelnut.
Selanjutnya gelombang
kedua kopi elite dunia ditandai dengan Starbucks yang
didirikan di Pike Place Market, Seattle, Washington di
tahun 1971. Kini mereka
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Kami menargetkan awal tahun depan proyek
pembangunan pabrik semen bisa dimulai.
Suparni, Direktur Utama
PT Semen Indonesia Tbk

menjual 400 juta cangkir
kopi per hari di AS, dan mempunyai 20.000 gerai yang
berlokasi di 65 negara. Kombinasi minuman yang ditawarkan barista mencapai
87.000 macam. Dan mereka
menggunakan 2,3 miliar
cangkir kertas per tahun.
Keurig dengan k-cup buatan Mountain Green Coffee
merupakan gelombang kedua
kopi elite dunia bagi para
pecinta coffee maker. Sekitar
7 miliar k-cup terjual per tahun. Sentuhan teknologi kopi
instan dengan coffee maker
yang sudah serba otomatis
tersebut memberikan sensasi
istimewa bagi peminum kopi
di rumah.
Gelombang ketiga kopi
elite dunia ditandai dengan
gourmet coffee alias “kopi
eksklusif” yang dijual seharga
US$ 6 sampai US$ 7 membawa kultur lifestyle Starbuck ke
tingkat lebih tinggi. Gourmet
coffee menggunakan biji kopi
terbaik di dunia, diukur dan
diproses secara saintifik, dan
dituangkan ke cangkir yang
telah dipanaskan.
Stumptown Coffee Roasters, Blue Bottle Coffee, dan
Intelligentsia yang ramai dipadati konsumen di New York
City, San Francisco, Los Angeles, Chicago, dan Portland

selama ini dikenal dengan
eksklusivitasnya dan kepakarannya. Folgers dan Starbucks telah membuka kesempatan bagi kedai kopi gelombang ketiga ini.
Tidak hanya di gerai-gerai kopi yang menyajikan
secara hangat dari para barista, Gourmet cofee botolan
seperti Grady’s Cold Brew
bergaya New Orleans dan diproduksi di Brooklyn, New
York dan Stumptown Coffee
bisa dibeli di supermarket
eksklusif organik Whole Foods
Market dan West Elm. Kuncinya adalah “eksklusivitas”
dan penghargaan atas kualitas dan packaging kopi.
Sebagaimana pada bisnis
fast foods semakin “eksklusif”
dengan hamburger sekelas
desainer serta gaya hidup
foodie yang dipopulerkan dengan Instagram dan Facebook, gourmet coffee merupakan konsekuensi alami di dibisnis kopi. Dan fitur kopi
yang adiktif merupakan daya
tarik tersendiri karena menjamin repeat customers.
Kesempatan bisnis bagi
para pecinta kopi dan foodie
semakin terbuka. Di Indonesia, Ismaya Group dan Boga
Group telah membidik pasar
foodie eksklusif dengan jenial
dan sukses.
■

Dampak Perlambatan Ekonomi (1)

PHK Menghantui
Kawasan Industri

KONTAN/Daniel Prabowo

Penurunan aktivitas industri terasa sejak awal tahun 2015.
David Oliver Purba

P

elemahan ekonomi
yang menurunkan
daya beli berdampak pada aktivitas
industri. Beberapa
perusahaan di Kawasan
Industri Jababeka,
Cikarang telah mengurangi pekerja. Khusus di
Kabupaten Bekasi saja,
ada 2.197 pekerja yang
telah terkena PHK.

MELEMAHNYA nadi perekonomian di Indonesia setahun
terakhir memaksa pelaku
industri merevisi rencana
bisnis hingga melakukan
efisiensi. Bagi perusahaan
yang tak sanggup menghadapi kondisi ekonomi yang
kian susah, mereka memilih
melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK)
sampai menutup perusahaan.
Beragam permasalahan
pelaku industri terlihat di
beberapa perusahaan di
kawasan industri, salah
satunya di Kawasan Industri
Jababeka, Bekasi. Jika
beberapa tahun lalu banyak
pelaku usaha datang ke
kawasan industri ini untuk
mencari lahan untuk membuka pabrik, barangkali saat ini
mereka mulai berpikir
sebaliknya.
Kondisi beratnya tantangan
industri ini terlihat di
beberapa pabrik yang
disambangi KONTAN di
Kawasan Industri Jabebaka.
Penghentian produksi
tampak di produsen produk
peralatan rumah tangga, PT
Kirin Dinamika Sentosa. Saat
disambangi KONTAN pada
Selasa (13/10), tak ada tandatanda aktivitas produksi di
lokasi pabrik ini.
Bahkan lokasi pabrik
terlihat kotor dan terkesan
tak terurus. Usut punya usut,
pabrik ini ternyata sudah
menghentikan produksi dan
merelokasinya ke Jakarta.
"Kegiatan perusahaan pindah
ke Jakarta," kata salah satu
petugas keamanan yang
enggan sebut nama.

Dampak relokasi pabrik
tersebut jelas mendongkrak
angka pengangguran.
"Terpaksa ada PHK, mau
bagaimana lagi," kata dia.
Soal jumlah PHK di pabrik
tersebut, petugas keamanan
itu memperkirakan angka
1000-an orang.
Penurunan geliat industri
di Kawasan Industri Jababeka juga menjadi keluh kesah
mereka yang hidup dari hasil
berdagang atau jual jasa
untuk pekerja pabrik. Sebut
namanya Ratih, yang setiap
hari berjualan minuman di
depan pabrik karet dan
plastik PT Yasufuku Indonesia. Perempuan setengah
baya itu bilang, penurunan
aktivitas industri terasa sejak
awal tahun 2015. "Sebelumnya banyak buruh yang ramai
datang pada saat santap siang
ke warung saya, tetapi
sekarang sepi. Kebanyakan
dari mereka sudah habis
kontraknya dan tak diperpanjang lagi," kata Ratih.
Karena sepi dari pengunjung, banyak makanan
produksi Ratih terbuang siasia. Karena pembeli sudah
mulai sepi, Ratih memutuskan untuk menutup jualan
makanan dan beralih menjual
minuman dan cemilan saja.
Keluh–kesah serupa juga
disampaikan oleh Herman,
penyedia jasa ojek sepeda
motor yang juga ada di
Kawasan Industri Jababeka.
Menurut Herman, jika
beberapa bulan lalu, dalam
sehari Ia bisa mendapatkan
pendapatan Rp 100.000,
belakangan ini cuma bisa
mengantongi Rp 50.000 saja.
Adapun sumber penurunan
pendapatannya karena
turunnya jumlah penumpang.
"Dulu jumlah penumpang di
sini ramai Bang, tidak seperti
sekarang," kata Herman.
PHK bukanlah isapan
jempol. Merujuk data
Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, jumlah
PHK sampai September 2015
di Kabupaten Bekasi saja
sudah mencapai 2.197 orang.
Ada beragam alasan PHK,
mulai dari tak ada pesanan,
efisiensi, penghentian
kontrak, pekerja tak bersedia
relokasi, sampai dengan
penutupan perusahaan
karena bisnis tak untung. ■
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