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Tak semua negara ekspor mewajibkan pakai 
verifikasi legalitas kayu (SVLK).
Taufik Gani, Ketua Asosiasi Industri 
Meubel dan Kerajinan Indonesia.

JAKARTA. Industri kabel bo-
leh jadi berbahagia untuk be-
berapa tahun ke depan. Selain 
dari proyek setrum, industri 
kabel mendapat berkah dari 
proyek jaringan serat optik 
Palapa Ring Jilid II yang mulai 
berjalan pada 2016 ini. 

Akhir Februari 2016, peme-
rintah telah teken kontrak 
proyek Palapa Ring Paket Ba-
rat dengan PT Palapa Ring 
Barat yakni konsorsium Mo-
ratel-Ketrosden Triamistra. 
Pemerintah menargetkan, 
proyek itu jalan tahun ini. 

Setelah meneken kontrak 
proyek, kini giliran pemasok 
kabel atau produsen kabel 
mengintai pengadaan kabel-
nya. Maklum, kebutuhan ka-
bel optik proyek tersebut ter-
bilang raksasa. "Kebutuhan 
proyek Palapa Ring sangat 
besar," kata Peter Djatmiko, 
President Director PT Com-
munication Cable System In-
donesia, kepada KONTAN, 
Rabu (9/3).

Asal tahu saja, proyek Pala-
pa Ring Paket Barat saja bu-
tuh kabel serat optik 2.000 ki-
lometer (km). Untuk paket 
tengah 2700 km dan untuk 
paket timur 6300 km. Melihat 
potensi ini, Peter berharap 
pemerintah mengeluarkan 
aturan atau mandatory peng-
gunaan kabel serat optik da-
lam negeri. "Ini penting, kare-
na saat ini kami belum men-
dapat pesanan," kata Peter. 

Perlu diketahui, Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) Rudiantara su-
dah berjanji membuat aturan 
tingkat kandungan dalam ne-
geri (TKDN) yang akan dite-
rapkan pemenang tender Pa-
lapa Ring II. Rencananya, be-

leid tersebut akan dikeluarkan 
kuartal ketiga atau empat ta-
hun ini.

Tak hanya Rudiantara, Men-
teri Perindustrian Saleh Husin 
juga menjanjikan hal serupa. 
Saleh menilai, dengan penye-
rapan kabel lokal, maka akan 
peluang penambahan tenaga 
kerja. "Kalau penyerapan ka-
bel lokal maksimal akan men-
ciptakan nilai tambah," ung-
kap Saleh.

Dari data Kementerian Per-
industrian, ada 10 perusahaan 
produsen kabel optik yang 
mampu memenuhi perminta-
an proyek Palapa Ring II ter-
sebut. Dalam hitungan Kem-
prin, kemampuan produksi 
sepuluh perusahaan tercabut 

mencapai 1,64 juta km.

Bea masuk bahan baku
Antonius Benady, Sekreta-

ris Perusahaan dan Direktur 
PT Jembo Cable Company 
Tbk juga melihat positif pro-
yek Palapa Ring II bagi indus-
tri kabel domestik. "Kami te-
lah mendapatkan pesanan 
kabel optik di ke Sumatra dan 
Kalimantan, tetapi belum tahu 
apakah itu untuk proyek Pala-
pa Ring atau tidak," kata Anto-
nius kepada KONTAN.

Antonius menambahkan, 
dalam hitungan di atas kertas, 
proyek Palapa Ring setidak-
nya bisa menggenjot pesanan 
kabel 10% per tahun. Namun, 

permintaan kabel optik tak 
hanya datang dari Palapa 
Ring, melainkan juga datang 
dari ekspansi industri teleko-
munikasi. 

Meski industri kabel nasio-
nal punya peluang tumbuh, 
namun industri kabel optik 
nasional sulit bersaing dengan 
produk impor. Noval Jamalul-
lail, Ketua Umum Asosiasi 
Pabrik Kabel Listrik Indonesia 
(Apkabel) bilang, impor kabel 
optik ke Indonesia tidak dike-
nakan bea masuk impor.

Di sisi lain, impor bahan 
baku untuk pembuatan kabel 
optik dikenakan bea masuk 
impor. Beberapa bahan baku 
kabel optik yang dikenakan 
bea masuk itu adalah; high 

density polyethylene, fiber 
core serta baja.

Karena bahan baku dikena-
kan bea masuk, alhasil harga 
kabel optik dalam negeri lebih 
mahal ketimbang kabel optik 
impor. Meski begitu, Noval 
meramalkan industri kabel 
serat optik tahun ini punya 
peluang tumbuh dobel digit. 
"Dengan proyek Palapa Ring, 
penjualan kabel mikro fiber 
akan naik 10%-20% tahun ini," 
kata Noval.

Selain dari proyek Palapa 
Ring, permintaan kabel optik 
dalam negeri datang dari in-
dustri telekomunikasi. "Sam-
bungan kabel optik kini sudah 
menyasar ke perumahan," 
kata Noval.                             n

Berharap Tuah Palapa Ring
Industri kabel optik minta mandatori penggunaan kabel lokal untuk proyek Palapa Ring Jilid II
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Larry Ellison dikenal se-
bagai seorang pendekar 
samurai dalam arti 

kata sebenarnya di Silicon 
Valley. Ia sering mengenakan 
kimono berwarna tua ala sa-
murai dan sifatnya tidak ke-
nal mengalah. Para kompeti-
tor pun dibuat gentar oleh 
kekerasan hati dan kemahir-
annya dalam berbisnis.

Ellison tidak hanya mene-
rapkan filsafat bushido secara 
internal. Ia juga dikelilingi 
oleh semangat bushido secara 
fisik. Rumahnya yang berni-
lai US$ 200 juta di Woodside, 
California pun didekorasi 
sebagaimana seorang samu-
rai menetap, lengkap dengan 
taman ala Jepang. Ia juga 
dikenal sebagai chief executi-
ve officer Silicon Valley de-
ngan bayaran terbesar yaitu 
US$ 1,85 miliar.

Larry Ellison adalah pen-
diri Oracle, salah satu per-
usahaan software pionir di 
dunia yang bermarkas di Re-
dwood Shores, Silicon Valley. 
Kemampuan menjual Ellison 
memang legendaris. Produk 
relational database yang 
menjanjikan sorting infor-
masi dalam jumlah masif 
saat itu masih jauh dari sele-
sai, tapi terjual laris manis.

Software Oracle sendiri 
merupakan tulang punggung 
bagi para raksasa dotcom 

dan pemerintah, seperti Ama-
zon, CIA, dan lainnya. Kon-
sumen juga pasti pernah 
menggunakan software buat-
an Oracle, namun tidak me-
nyadarinya.

Karir menulis program 
komputer dimulai di Berke-
ley, California pada 1973, 
saat ia bekerja untuk Amdahl. 
Ia sebenarnya kurang suka 
memprogram, lebih senang 
jualan. Bakat ini semakin 
menonjol ketika ia bekerja di 
Ampex yang memiliki klien 
CIA. Tidak lama kemudian ia 
membangun Software Deve-
lopment Laboratories bersa-
ma ahli program Bob Miner.

Bak samurai, ia sangat 
mengenali medan dan mu-
suh. Saat itu, IBM memiliki 
keahlian dan teknologi yang 
dibutuhkan pasar, namun 
mereka luput bergerak seba-
gai pionir. Dia pun mempe-
kerjakan Programmer Bruce 
Scott-pun untuk menulis kode 
program tersebut di Oracle.

Ellison sangat kompeten 
dalam mengenali kemampu-
an bekerja seseorang. Ia ha-
nya mau mempekerjakan pe-
menang yang selalu menang. 
Partner-partner jeniusnya 
Bruce Scott, Bill Miner, Ed 
Oates, dan Stuart Feigin sa-
ngat besar peranannya dalam 
mensukseskan Oracle. 

Menurut Bruce Scott, Elli-

son tidak memiliki karakte-
ristik klasik seorang pemim-
pin. Ia tidak suka mengikuti 
perintah, sebagaimana ia 
juga suka sekolah. Namun ia 
sangat keras hati, agresif, 
dan pantang mundur sehing-
ga ia pantas menduduki posi-
si Chief Evangelist. 

Produk pertama Oracle 
bernama Oracle Database 
Version 2 dijual kepada CIA. 
Uniknya, produk ini tidak 
ada versi pertamanya. Pem-
berian nama dan versi pro-
duk bertujuan memberi su-
gestif “versi yang lebih baik 
dan tidak banyak bug” yang 
ternyata sukses besar.

Ellison belajar dari filosofi 
samurai Jepang yang dite-
rapkan dalam bisnis mereka, 

yaitu para kompetitor men-
curi periuk nasi anak cucu 
kita dan market share kurang 
dari 100% tidaklah cukup.

Prinsip bisnis Ellison ini 
dikenal sebagai “The Oracle 
Way.” Kemenangan merupa-
kan adiksi, karena semakin 
sering menang, Anda sema-
kin ingin menang. 

Namun, gaya bisnis ultra 
agresif ini ada kontranya. 
Kebiasaan menjual “future 
product” berarti ketika produk 
itu selesai diproduksi, maka 
tidak ada lagi konsumen yang 
belum digarap. Omzet telah 
diterima 2 hingga 3 tahun 
sebelum produknya sendiri 
selesai diproduksi. Juga ada 
unsur ketergesa-gesaan se-
hingga Oracle Version 6 pe-
nuh dengan bug, sehingga 
banyak komplikasi dan kom-
plain dari konsumen.

Pada 1996, Ellison melun-
curkan komputer mini Net-
work Computer sebagai sa-
ingan Microsoft. Namun NC 
ternyata gagal karena dunia 
masih belum siap dengan 
komputer tersebut. Visi Elli-
son mengenai komputer mini 
kini dapat kita nikmati seba-
gai komputer laptop, note-
book, dan tablet.

Manajemen Oracle yang 
dijalankan dengan tangan 
besi oleh Ellison semakin ke-
hilangan serdadu. Kultur su-

per kompetitif Oracle di mana 
para sales superstar top 10% 
mendapatkan bonus jutaan 
dollar tampaknya terlalu me-
nekan psikis.

Di tahun 2004, Oracle 
mengambil alih PeopleSoft 
dengan hostile takeover sebe-
sar US$ 10,3 miliar setelah 
1,5 tahun berperkara di peng-
adilan. Bisnis Ellison berja-
lan lebih lancar setelah akui-
sisi PeopleSoft ini dan 52 
akuisisi lainnya sebesar US$ 
34 miliar. Di tahun 2009, ia 
mengakuisisi Sun Microsys-
tems sebesar US$ 7,4 miliar. 

Bisnis kembali berjalan 
lebih baik, obsesinya untuk 
membawa AS sebagai peme-
nang balap perahu yacht dan 
piala BMW-Oracle America’s 
Cup dilakoni di tahun 2010 
dengan menghabiskan US$ 
400 juta. Ia pun berhasil me-
menangkan piala ini di tahun 
2010 dan 2013. 

CEO Hewlett-Packard kala 
itu Mark Hurd dipecat atas 
dasar pelecehan seksual dan 
tuduhan penggelapan uang. 
Ellison tidak menyia-nyiakan 
kesempatan ini dengan me-
nawarkan posisi penting ke-
pada Hurd. 

Sudah bukan rahasia lagi 
bahwa Larry Ellison adalah 
samurai sejati. Tiada kata 
kalah. Dan selalu bermitra 
dengan para samurai.         n

Samurai, Oracle, dan Larry Ellison

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

Pusat Logistik Berikat

aNTaRa/Widodo S. Jusuf

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) menyimak penjelasan 
Wakil Presdir PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono (kedua kiri) dan Direktur 
TMMIN Edward Otto Kanter (kiri) usai meresmikan 11 Pusat Logistik Berikat (PLB) Indonesia di Kawasan Industri Krida 
Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3). Keberadaan PLB ini merupakan realisasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II 
yang diharapkan bisa menurunkan biaya logistik nasional, mempercepat waktu bongkar muat (dwelling time) di 
pelabuhan serta mampu menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Gerai

Masih Berharap Alat Berat, 
INTA Menjajal Bisnis Setrum

JAKARTA. Produsen alat berat PT Intraco Penta Tbk 
(INTA) masih berharap harga komoditas tambang segera 
pulih agar penjualan alat berat sektor pertambangan ber-
gairah lagi. Maklum, mayoritas penghasilan perusahaan ini 
atau sekitar 50% masih mengandalkan penjualan alat berat 
sektor tambang.

Imam Liyanto Direktur INTA bilang, optimisme penjual-
an ke sektor tambang ini dengan pertimbangan. Pertama, 
perusahaan tambang sudah lama tidak mengganti spare 
part, sehingga tahun ini penjualan suku cadang alat berat 
sektor tambang bisa naik. Kedua, meskipun penjualan ke 
tambang batubara sedang lesu, beberapa perusahaan tam-
bang emas tetap melakukan ekspansi bisnis. "Kalau bisa 
tahun ini ada pertumbuhan pendapatan walaupun tipis," 
kata Imam kepada KONTAN, Kamis (10/9).

Selain mengandalkan jualan alat berat ke perusahaan 
tambang, INTA melalui cucu usahanya PT Tenaga Listrik 
Bengkulu (TLB) tengah menggarap proyek Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 100 megawatt 
(MW) di Teluk Sepang, Kampung Melayu, Bengkulu. Pro-
yeknya ini nilainya US$ 360 juta.

Saat ini INTA masih dalam proses pencarian dana untuk 
membangun PLTU ini. Perusahaan ini menargetkan proyek 
bisa dimulai November 2016 sehingga beroperasi 2019. 

Mimi Silvia

JAKARTA. Asosiasi Industri 
Permebelan & Kerajinan In-
donesia (Asmindo) menarget-
kan pertumbuhan ekspor 10% 
tahun ini. Meski pasar global 
penuh tantangan, namun pro-
dusen mebel ini optimistis 
bisa mencapai target karena 
ada pelonggaran kebijakan 
ekspor serta posisi rupiah 
yang masih melemah. 

Taufik Gani, Ketua Umum 
Asmindo menyebutkan, untuk 
pasar global permintaan me-
bel kayu maupun mebel rotan 
cenderung stagnan. Namun 
karena posisi rupiah masih 
ada di kisaran Rp 13.000-an 
per dolar AS, membuat indus-
tri mebel masih bisa meraup 
untung dari selisih kurs. 

"Kami masih diuntungkan 
oleh posisi rupiah yang mele-
mah. Meski belakangan ini 
menguat tetapi belum signifi-
kan," kata Taufik di sela pem-
bukaan pameran furnitur di 
Jakarta (10/3).

Merujuk data Kementerian 
Perindustrian, dalam kurun 
waktu empat tahun terakhir 
nilai ekspor mebel dan rotan 
naik setiap tahunnya (lihat 
tabel). Jika nilai ekspor tahun 
ini ditargetkan naik 10%, itu 
artinya Taufik membidik eks-
por mebel tahun ini senilai 
US$ 2,75 miliar.

Selain karena rupiah mele-
mah, ekspor mebel dan rotan 
naik lantaran ada relaksasi 
kebijakan ekspor mebel ber-
basis kayu di Peraturan Men-
teri Perdagangan nomor 89/M-
DAG/PER/10/2015 tentang 
ekspor hasil kehutanan. Da-
lam beleid tersebut, pemerin-
tah menghilangkan kewajiban 
sistem verifikasi legalitas kayu 
atau SVLK.

Jadi penjual kayu atau pro-
duk kayu tak wajib menyerta-
kan akta kayu. Kelonggaran 
ekspor inilah yang membuka 
peluang pasar mebel Indone-
sia. "Sebab tak semua negara 
ekspor mewajibkan pakai 
SVLK," kata Taufik.

Meski tak wajib punya 
SVLK, namun Asmindo meng-
klaim, 90% anggotanya sudah 
memiliki sertifikat SVLK. Ada-
pun 10% belum memiliki SVLK 
karena tercatat sebagai usaha 
kecil menengah. "Kami masih 
mendorong anggota itu punya 

sertifikat SVLK," kata Taufik.
Menurut Taufik, selama ini 

usaha kecil menengah sulit 
mengurus SVLK karena ter-
kendali biaya. Untuk itu, Tau-
fik berharap agar proses pem-
buatan izin SVLK tidak diper-
sulit. "Kesulitan  mengurus 
SVLK terjadi di pemerintah 
daerah," kata Taufik

Pada kesempatan yang 
sama, Menteri Perindustrian 
Saleh Husin bilang, industri 
mebel termasuk dalam indus-
tri prioritas. Saat ini, penye-
rapan tenaga kerja langsung 
dan tak langsung dari industri 
ini mencapai 2,5 juta orang.

"Pemerintah juga mendu-
kung dan melakukan pembe-
nahan seperti deregulasi, 
penghapusan Pajak Pengha-
silan (PPh) serta mempermu-
dah akses perizinan dan pem-
biayaan," kata Saleh. 

Tak hanya di pasar ekspor, 
di dalam negeri industri mebel 
ditargetkan tumbuh tahun ini. 
Hari Basuki, Ketua Bidang 
Pengkajian dan Hubungan 
Antar Lembaga Asmindo bi-
lang, kenaikan jumlah pendu-
duk dan proyek properti pe-
merintah ikut meningkatkan 
permintaan mebel. "Proyeksi 
kami pasar domestik tumbuh 
10 % per tahun," kata Hari.

Emir Yanwardhana

kONTaN/Carolus agus Waluyo

Permintaan pasar global mebel kayu masih stagnan.

Target Ekspor Mebel 
Naik 10% Tahun Ini

Di pasar 
domestik, 

industri mebel 
target tumbuh 
10% tahun ini.

industri mebeln

NIlai Ekspor Mebel 
dan Rotan

Tahun Nilai  
(US$ miliar)

2012 1,4

2013 1,8

2014 2,2

2015 2,5

Sumber: Kementerian  
Perindustrian 


