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JAKARTA. Kepulan kabut 
asap di Pulau Sumatra dan 
Kalimantan tak hanya meng-
ganggu masyarakat, tapi juga 
kegiatan bisnis. Selain bisnis 
penerbangan dan transporta-
si, kegiatan bisnis pabrik se-
men dan pupuk pun ikut ter-
ganggu dalam mendistribusi-
kan produk yang dihasilkan 
dari pabrik ke konsumen. 

Seperti yang dialami oleh 
PT Semen Baturaja Tbk 
(SMBR) dan PT Pupuk Sri-
widjaja. "Ada gangguan kare-
na distribusi berkaitan dengan 
moda transportasi pengang-
kutan pupuk, baik angkutan 
air maupun darat yang ter-
ganggu jarak pandang yang 
terbatas," terang Zain Ismed, 
Sekretaris Perusahaan PT 
Pupuk Sriwidjaja kepada 

KONTAN, Kamis (22/10).
Hanya saja Ismet tidak me-

merinci apakah gangguan 
distribusi ini membuat pro-
duksi pupuk makin menum-
puk di gudang, atau keterlam-
batan pengiriman kepada 
konsumen di daerah-daerah 
pertanian. Ia mengakui saat 
ini masih kesulitan mendistri-
busikan ke daerah yang terse-
limuti oleh asap. 

Namun Zain belum bisa 
menghitung atau memproyek-
sikan nilai kerugian akibat 
gangguan distribusi pupuk 
tersebut. Zain hanya bilang, 
saat ini mereka memang 
mengalami penurunan penju-
alan, tetapi bukan karena pe-
ngaruh asap melainkan akibat 
musim kemarau yang panjang 
membuat proses tanam pro-

duk pertanian juga tertunda.
Meskipun mengganggu pro-

ses distribusi, kabut asap tak 
mengganggu proses produksi 
pupuk di PT Pupuk Sriwidjaja. 
Produksi di pabrik pupuk 

hingga saat ini masih normal. 
Aktivitas produksi yang ma-

sih normal juga berlangsung 
di pabrik semen PT Semen 
Baturaja Tbk (SMBR). Mana-
jemen PT SMBR mengklaim  

"Belum sampai mengganggu 
produksi atau penjualan 
kami," kata Sekretaris Perusa-
haan SMBR Zulfi kri Subli ke-
pada KONTAN, (22/10).

Semen Baturaja punya tiga 
pabrik, yang pertama berloka-
si di Palembang dengan kapa-
sitas produksi 350.000 ton per 
tahun. Pabrik kedua berlokasi 
di Baturaja berkapasitas pro-
duksi 1,2 juta–1,3 juta ton per 
tahun. Pabrik ketiga berlokasi 
di Panjang, Lampung berka-
pasitas 350.000 ton per tahun.

Zulfi kri mengakui, dari tiga 
lokasi pabrik saat ini, pabrik 
di Palembang diselimuti asap. 
Ia menegaskan SMBR tak me-
liburkan pekerja sehingga 
produksi tetap normal.

Benediktus Krisna Yogatama

Distribusi pupuk ke daerah yang terselimuti 
asap sulit dilakukan
Zain Ismed, Sekretaris Perusahaan 
PT Pupuk Sriwidjaja.

JAKARTA. Perlambatan eko-
nomi China bakal berdampak 
negatif bagi Indonesia. Saat 
ekonomi China lesu, China 
akan memperkuat ekspor, 
terutama produk yang tak 
terserap di negaranya sendiri.

Salah satu produk industri 
China yang mengkhawatirkan 
membanjir di Indonesia ada-
lah baja. "Ini lumrah dalam 
perdagangan. Saat dalam ne-
geri lesu mereka akan ekspor," 
kata Direktur Eksekutif Aso-
siasi Industri Besi dan Baja 
Indonesia/Indonesia Iron and 
Steel Industry Association 
(IISIA) Hidayat Triseputra, 
kepada KONTAN, (22/10). 

Apalagi, China adalah pro-
dusen baja terbesar dunia de-
ngan kapasitas produksi 2014 
mencapai 823 juta ton per ta-
hun. Angka ini lebih dari sete-
ngah produksi baja dunia 1,5 
miliar ton. Saat pertumbuhan 
ekonomi mereka melaju, pro-
duk baja China  terserap un-
tuk memenuhi kebutuhan 
baja domestiknya. 

Saat pertumbuhan ekonomi 
China 7,4%, permintaan baja 
domestik China mencapai 711 
juta ton. Namun saat pertum-
buhan ekonomi China turun, 
permintaan baja ikut turun. 
Sementara kapasitas produksi 
baja di China konsisten.

Jika tak terserap, China ber-
niat untuk mengekspornya 
termasuk ke Indonesia. Apa-
lagi China telah memiliki ke-
sepakatan perdagangan bebas 
dengan ASEAN. Merujuk beri-
ta KONTAN, (15/10) lalu, Ro-
berto Cola, Chairman South 
East Asia Iron and Steel In-
stitute bilang, September 
2015, ekspor baja China naik 
26,5% menjadi 71,9 juta ton. 

Ekspor baja China mengalir 
ke Asia Tenggara, yang mana 
penyerapan bajanya diproyek-
sikan naik menjadi 33 juta ton 
- 34 juta ton ketimbang tahun 
lalu sebanyak 23 juta ton.

Peluang masuknya baja dari 
China makin terbuka lebar 
saat pemerintah mengeluar-
kan paket kebijakan deregula-

si tata niaga impor baja Sep-
tember 2015 lalu. Pemerintah 
justru ingin menghilangkan 
rekomendasi teknis impor 
baja. "Kami menolak rencana 
ini, karena akan mempermu-
dah impor," tegas Hidayat.

Saat ini kementerian Perin-
dustrian masih dalam proses 
untuk membatalkan beleid 
deregulasi tersebut. Tujuan-
nya tak lain untuk melindungi 
industri baja lokal.

Selain itu, IISIA meminta 
ada harmonisasi bea masuk 
impor baja di hulu dan hilir 
plus menerapkan SNI wajib 
bagi produk baja yang di jual 
di dalam negeri.

Hadi Sutjipto, Sekretaris 
Perusahaan dan Direktur PT 
Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
(GDST) menilai, impor baja 
sebenarnya sudah lama mem-
banjiri pasar Indonesia. Alha-
sil, Hadi tak terlalu kaget jika 
ada kenaikan impor baja. 
"Persaingan ini sudah lama," 
terang Hadi pada KONTAN, 
Kamis (22/10).    ■

Baja China 
Kian Ancam 
Baja Domestik
Deregulasi tata niaga impor baja bisa menambah impor

Benediktus Krisna Y

Asap Ganggu Distribusi Pupuk Pusri 

Akibat asap, 
Pusri alami 

kendala dalam 
mendistribusikan 

pupuk

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Perlambatan eko-
nomi rupanya berpengaruh ke 
industri pengguna bahan baku 
karet alam di Indonesia. Saat 
ekonomi melemah dan daya 
beli turun, industri pengguna 
karet alam seperti industri 
ban juga menurunkan permin-
taan bahan baku karet.

Aziz Pane, Ketua Umum 
Dewan Karet Indonesia yang 
juga Ketua Umum Asosiasi 
Pengusaha Ban Indonesia 
(APBI) menyatakan, sesuai 
hukum alam, penurunan per-
mintaan bahan baku karet 
aman disusul penurunan har-
ga karet alam. 

"Yang menjadi kekhawatir-
an kami saat ini adalah, jangan 
sampai harga karet turun ke-
mudian petani karet mene-
bang pohon karetnya," kata 
Azis kepada KONTAN, Kamis 
(22/10). 

Menurut Azis, saat ini ada 
tiga provinsi penghasil karet 
yang telah menurunkan pro-
duksi, karena harga karet tak 
kunjung naik. Tengok saja 
produksi karet alam di Suma-
tera Utara yang turun menjadi 
220.000 ton dari sebelumnya 
451.000 ton karet per tahun. 

Produksi karet alam di Jam-
bi juga turun menjadi 153 .000 
ton per tahun, ketimbang pro-
duksi tahun lalu 325.000 ton. 

Hal serupa terjadi di Sumatera 
Selatan, dimana produksi ka-
ret turun menjadi 520.000 ton 
dari produksi sebelumnya 
969.000 ton per tahun. 

Untuk diketahui, 80% bahan 
baku karet di Indonesia dise-
rap industri ban. Adapun pa-
sar ban saat ini tertekan oleh 
lesunya permintaan ban dari 
industri otomotif. 

Uthan A. Sadikin, Direktur 
Pemasaran dan Penjualan PT 
Multistrada Arah Sarana Tbk 
(MASA) bilang, permintaan 
ban dari pabrikan mobil alias 
original equipment manu-
facturer (OEM) turun sampai 
10%. Penurunan pasar ban 
inilah yang mempengaruhi 
pemakaian bahan baku karet 
oleh industri. "Ini dampak 
penjualan otomotif yang tu-
run," jelas Uthan kepada 
KONTAN, Rabu (21/10).

Perlu diketahui, sampai de-
ngan semester I-2015 penjual-
an MASA turun 11,65% menja-
di US$ 132,58 juta ketimbang 
penjualan periode yang sama 
tahun lalu senilai US$ 150,05 
juta. Uthan berharap, sampai 
akhir tahun ini penjualan me-
reka setidaknya sama dengan 
tahun lalu yakni senilai US$ 
284,3 juta dengan kontribusi 
ekspor US$ 200,9 juta dan lo-
kal US$ 83, 350 juta.

Penurunan penjualan juga 
terjadi pada produsen ban PT 
Gajah Tunggal Tbk (GJTL). 
Sampai semester I-2015 usai, 
penjualan GJTL turun 5,59% 
menjadi Rp 6,195 triliun ke-
timbang penjualan pada pe-
riode yang sama tahun lalu 
senilai Rp 6,562 triliun. 

Mimi Silvia

KONTAN/Baihaki

Sebanyak 80% bahan baku karet di Indonesia diserap industri ban. 
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Pabrik Ban Kurangi 
Pasokan Bahan Baku

Penurunan 
penjualan ban 
mengurangi 
permintaan 

bahan baku karet

Masyarakat dunia sela-
ma ini mungkin lebih 
mengenal nama Geor-

ge Foreman sebagai petinju 
kelas berat daripada seorang 
pebisnis ulung. Ternyata ka-
pital nama "George Foreman" 
berhasil dalam bisnis grill 
cooker, yakni sebuah alat 
masak pemanggang daging 
yang diklaim mampu menge-
luarkan lemak. 

Nama produknya George 
Foreman Lean Mean Fat Re-
ducing Grilling Machine. Ini 
sangat menarik karena merek 
"George Foreman" identik de-
ngan seni memasak sehat, 
bebas lemak dan sehat di usia 
mulai senja. Padahal George 
Foreman bukanlah seorang 
koki ulung tingkat interna-
sional maupun ahli gizi.

Foreman adalah petinju 
bertubuh gempal, namun ma-
sih cukup sehat untuk berta-
rung dengan beberapa petinju 
kelas dunia yang masih 
muda. Ia keluar dari "masa 
istirahatnya" yakni saat ber-
usia 38 tahun demi mengga-
lang dana bagi anak-anak 
terlantar yang tergabung da-
lam George Foreman Com-
munity and Youth Center di 
Houston, Texas.

Kemampuan Foreman 
dalam metamorfosis kehidup-
an telah melegenda dan patut 
kita pelajari. 

Melongok ke belakang seje-
nak, sebelum menjadi seorang 
petinju, Foreman dikenal se-
bagai anak dari keluarga 
miskin dan pemuda "jagoan" 
di lingkungannya. Ia sering 
berkelahi dan bahkan terka-
dang mencuri. 

Namun akhirnya ia in-
syaf dan bergabung dengan 
The Job Corps yang baru di-
bentuk oleh Presiden Lyndon 
Johnson. Segera ia lulus dari 
pelatihan kerja, ia pindah 
dari Oregon ke California. 

Di tempat inilah ia dila-
tih sebagai seorang petinju 
profesional. Ia pun dikirim 
sebagai atlet 1968 US Olym-
pic Boxing Team.

Setelah dua kali meme-
nangkan World Heavy Weight 
Championship, ia mengalah-
kan Joe Frazier, lalu dikalah-
kan Muhammad Ali. Hingga 
memenangkan medali emas 
Olimpiade. Selanjutnya Fore-
man bermetamorfosis menja-
di seorang pendeta Kristen, 
penulis buku, dan entrepre-
neur tangguh. Kuncinya ada-
lah mental baja, kemauan 
mengkristal, kepribadian ka-
rismatik, dan kemampuan 
menjual yang luar biasa. 

Setelah comeback-nya 
yang berhasil namun diakhi-
ri dengan kegagalan di ring 
tinju, nama Foreman sema-
kin memuncak. Dengan se-

mangat "saya berusia 40 ta-
hun namun masih bisa!" dan 
senyum kedewasaan, ia men-
jadi endorser berbagai produk 
seperti McDonald’s, Doritos, 
Nike, Pepsi, dan lainnya. Ke-

sempatan bagus untuk meng-
galang dana bagi para pemu-
da yang dibinanya.

Pada usia ke–45, George 
Foreman dikenal sebagai 
Juara Dunia Kelas Berat Tin-
ju yang tertua di dunia. Pres-
tasi luar biasa yang amat 
pantas dijadikan slogan dan 
endorsemen produk.

Dari produk grill cooker 
yang menjadikannya pebis-
nis ulung, ia tidak mendapat-
kan uang di muka. Hanya 16 
grill cooker gratis dan royalti 
50% dari Russell Hobbs Inc, 
pembuat alat masak modern. 

Ternyata produk ini mele-
dak di pasaran dengan 100 
juta unit terjual di seluruh 
dunia. Tanda tangan dan 
wajah Foreman merupakan 
"cap laris" bagi banyak pro-
duk sebelumnya, termasuk 
alat masak sehat ini.

Berikutnya Salton Inc 
membeli hak penggunaan 
namanya senilai US$ 137,5 
juta di tahun 1999. Saat itu 
merupakan deal terbesar da-
lam dunia atlet internasional. 
Bahkan orang sekelas Michael 
Jordan pun belum mendapat-
kan bayaran sedemikian be-
sar. Dari seluruh endorse-
mennya, diperkirakan Fore-
man telah menerima US$ 250 
juta. Angka yang fantastis.

Foreman pernah meneri-
ma royalti US$ 4,5 juta per 

bulan dari produk alat masak 
ini. Sebagai pebisnis dan am-
bassador alat masak, ia berke-
liling AS, mendemonstrasi-
kan alat masak di televisi dan 
trade show. George Foreman 
petinju kini dikenal sebagai 
The Grill Man.

Di tahun 2004, ia mendi-
rikan retail chain toko pakai-
an untuk pria bertubuh tinggi 
besar Casual Male Big and 
Tall. Produk-produk Foreman 
berikutnya: multivitamin 
Life Shake, InStride shoe se-
patu kesehatan, U Food Grill 
restoran sehat, George Fore-
man Cleaner cairan pember-
sih hijau tanpa zat kimia 
berbahaya, 13 buku best-seller 
mulai dari biografi , memoar, 
spiritual, dan buku resep. 

Pesan dari produk-produk 
George Foreman: harapan, 
kerja keras, hidup sehat, cinta 
lingkungan, dan memberikan 
inspirasi bagi kaum muda. 
Ia menggunakan dirinya sen-
diri sebagai teladan. 

George Foreman Enterpri-
ses kini dioperasikan dengan 
bantuan istri dan anak-anak-
nya yang sudah dewasa. Pela-
jaran yang bisa kita ambil 
dari George Foreman adalah 
kita selalu bisa menjadi orang 
yang paling baik hati. Filoso-
fi  hidup ini mewarnai semua 
produk George Foreman dan 
dunia mempercayainya.   ■

George Foreman dalam Tinju dan BisnisGeorge Foreman dalam Tinju dan Bisnis

DAMPAK KABUT ASAP■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional 

Serial Entrepreneur 
Berbasis di California

Penjualan Semen

KONTAN/Baihaki

Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat semen di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (22/10). Sepanjang Septem-
ber 2015, penjualan semen nasional meningkat sekitar 6% menjadi 5,7 juta ton, dibandingkan pada Agustus 2015 yang 
sebanyak 5,34 juta ton.

Fenomena 
Foreman 

memuncak saat 
jadi orang tertua 
yang menjuarai 

tinju kelas berat.

Nilai Impor 
Baja Indonesia 

Tahun Nilai
2013 US$ 9,55 miliar
2014 US$ 8,35 miliar

Profi l Baja China
Keterangan Jumlah

Kapasitas Produksi Baja China 2014 832 juta ton
Permintaan Baja China 2014 711 juta ton
Ekspor Baja China 2014 121 juta ton
Ekspor Baja China Jan-Agustus 2015 71,9 juta ton
Sumber: Pemberitaan KONTAN, Kementerian Perdagangan dan South East Asia 
Iron and Steel Institute


