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JAKARTA. Persatuan Peng-
usaha Grafika Indonesia 
(PPGI) keberatan dan meno-
lak usulan Asosiasi Pulp & 
Kertas Indonesia (APKI) agar 
pemerintah menaikkan bea 
masuk produk kertas dari 5% 
menjadi 15%. PPGI khawatir 
tambahan tarif bea masuk 
membuat industri percetakan 
kesulitan untuk mendapatkan 
kertas berkualitas.

Selain itu PPGI menegaskan 
porsi kertas impor saat ini sa-

ngat kecil dibandingkan de-
ngan produksi kertas nasio-
nal. Jika produksi kertas na-
sional mencapai 12,9 juta  ton 
per tahun, porsi kertas impor 
rata-rata hanya sekitar cuma 
73.000 ton. Artinya kurang 
dari 1%.  Selain itu kertas im-
por jenisnya spesifik, yang 
mayoritas tidak diproduksi 
oleh produsen dalam negeri.

Ketua Umum PPGI Jimmy 
Juneanto menceritakan hal ini 
saat berkunjung ke kantor re-
daksi KONTAN, Kamis (14/4). 
"Pengenaan bea masuk akan 
mematikan industri percetak-
an di dalam negeri," katanya.

Di sisi lain, saat ini negara 
tetangga seperti Malaysia, Si-
ngapura, juga Thailand justru 
sudah menerapkan bea masuk 
0%. Artinya industri percetak-
an di negara tetangga bisa 
memiliki ongkos produksi le-
bih murah untuk bersaing de-
ngan industri percetakan In-
donesia.

PPGI telah menyampaikan 
kekhawatiran ini kepada Ke-
menterian Perindustrian, dan 
menyurati Menteri Keuangan, 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian dan Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal.

Jimmy menyebut saat ini 
ada sekitar 25.000 industri 
percetakan skala kecil dan 
menengah dengan jumlah pe-
kerja mencapai 111.000 orang 
bakal terganggu bisnisnya jika 
menyetujui pemberlakuan 
bea masuk 15%.

Direktur Hasil Hutan dan 
Kebun, Kemprin Edy Sutopo 
mengatakan sudah menerima 
aduan ini. Kemprin memang 
ingin adanya harmonisasi tarif 
dari hulu sampai hilir dan me-
lihat persoalan ini secara fair. 
Ia menyebut usulan APKI 
yang terkesan terburu-buru 
ini yaitu hanya sampai bulan 
April ini, sehingga kemung-
kinan bea masuk 15% tidak 
diberlakukan. "Karena masih 
banyak pihak yang keberat-
an," kata Edy kepada KON-
TAN, Kamis (14/4).

Juwita Aldiani

ANTARA/Basri Marzuki

Porsi kertas impor saat ini sangat kecil dibanding produksi 
nasional.

Usulan APKI ini tidak bisa kita tindak lanjuti, 
karena masih banyak pihak yang keberatan.
Edy Sutopo, Direktur Hasil Hutan dan 
Kebun, Kementerian Perindustrian

JAKARTA. PT Hexpharm Jaya 
Laboratories, anak usaha PT 
Kalbe Farma Tbk yang beker-
jasama dengan PT Bernofarm 
mengklaim tak terpengaruh 
oleh kasus kematian tiga pasi-
en usai mengkonsumsi obat 
anestesi Bupivacaine. Kini 
Kementerian Kesehatan 
menghentikan produksi dan 
penggunaan obat tersebut 
untuk sementara waktu.

Seperti diketahui, Kemente-
rian Kesehatan (Kemenkes) 
hingga kini masih menyelidiki 
penyebab kematian tiga pasi-
en di Rumah Sakit Mitra Hu-
sada Pringsewu, Lampung. 
Mereka diduga tewas usai 
menggunakan obat bius Bupi-
vacaine Spinal setelah menja-
lani operasi.

Dari sisi bisnis, Direktur 
Kalbe Farma Vidjongtius me-
yakinkan bahwa masalah ter-
sebut tidak berdampak secara 
material bagi Kalbe Farma. 
Sebab, kerjasama Bernofarm 
bukan bisnis yang besar.

Dia menyatakan, kerjasama 
anak usahanya lebih kepada 
contract manufacturing yang 
produksinya berupa obat re-
sep. Lagi pula, "Kami tidak 
memproduksi Bupivacaine," 
tandas Vidjongtius kepada 
KONTAN, Kamis (14/4). 

Perusahaan farmasi berko-
de saham KLBF ini menunjuk-
kan pertumbuhan penjualan 
yang cukup baik pada kuartal 
I-2016 ini dibandingkan de-
ngan penjualan pada periode 
yang sama tahun lalu. Tanpa 
menyebutkan volume dan ni-
lai penjualannya pada awal 
tahun ini, Vidjongtius menga-
takan tren kenaikan tersebut 
relatif menggembirakan.

Ia menyebut produk consu-

mer health dan nutrisi mem-
berikan kontribusi cukup be-
sar di kenaikan penjualan 
pada kuartal I-2016. Selain itu, 
perusahaan ini menargetkan 
kontribusi produksi obat her-
bal  meningkat 10%-15% di-
bandingkan dengan tahun 
lalu. "Tahun lalu 1%-2% dari 
total penjualan perusahaan," 
terang dia. Obat herbal KLBF 
adalah Gazero, Bintang 7 Ma-
suk Angin "Bejo", Komix Her-
bal, Woods Herbal, Komix Lo 
Han Kuo. 

Selain terus memperbesar 
pasar herbal, untuk memasar-
kan produk, KLBF juga masuk 
ke dalam pengadaan e-catalog 
obat pemerintah. Nilai e-cata-
log ini kata Vidjongtius tidak 

terlalu besar yaitu 3%-4% dari 
total penjualan tahun lalu. 
Jika penjualan tahun lalu Rp 
19,8 triliun, maka e-catalog  
berkisar Rp 594 miliar.

Selain itu perusahaan ini 
juga berharap pembangunan 
pabrik obat berbasis biologi 
di Cikarang diharapkan bisa 
berproduksi mulai 2018. Pro-
duksi obat berbasis biologi ini 
bakal diprioritaskan untuk 
memenuhi kebutuhan pasar 
domestik. Targetnya pabrik 
ini minimal bisa memproduksi 
20 juta unit per tahun. 

Perusahaan tahun ini juga 
sudah merencanakan menye-
diakan dana belanja modal 
sebesar Rp 1 triliun sampai 
Rp 1,5 triliun. Sebesar Rp 300 

miliar untuk pembangunan 
pabrik obat resep baru di 
Pulo Gadung, Jakarta Ti-
mur. Proyek ini pemba-
ngunannya sudah jalan dan 
diharapkan bisa beroperasi 
pada tahun 2018.                ■

Kalbe Yakin Bisa Tumbuh
Kalbe Farma Tbk menegaskan tidak memproduksi Bupivacaine Spinal

Juwita Aldiani

Bea Masuk Naik 15% 
Percetakan Kolaps

Jika tarif bea 
masuk dinaikkan 

menjadi 15%, 
percetakan 
gulung tikar.
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Info Tender & Lelang

Pekerjaan
di DKI Jakarta
■ Nama lelang: pelaksanaan fi sik 
pembangunan rumah susun untuk 
Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 
(Multi Years)
Instansi: - (Kode Lelang: 30772127)
Satuan kerja: Dinas Perumahan dan 
Gedung Pemerintah Daerah
Bidang/sub. bidang: jasa konstruk-
si/sesuai bidang pekerjaan yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 169.662.121.400
Nilai HPS paket: 
Rp 138.783.968.183
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 24 Maret –Senin, 25 April 
2016 melalui http://lpse.jakarta.
go.id/eproc4   

Pekerjaan di Kabupaten 
Badung
■ Nama lelang: pengadaan dan 
pemasangan pipa distribusi utama 
dari ruas Tegeh Sari ke Well Site di 
Kecamatan Kuta Selatan [35]
Agency: LPSE Badung (Kode 
Lelang: 3309113)
Satuan kerja: Dinas Cipta Karya
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana untuk 
konstruksi perpipaan air minum 
lokal (SI008) yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 7.457.977.000
Nilai HPS paket: 
Rp 7.085.432.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 4 April –Minggu, 17 April 
2016 melalui http://lpse.
badungkab.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di UI
■ Nama lelang: pengadaan 
asuransi kesehatan kumpulan 
Pegawai Pusat Administrasi 
Universitas Indonesia (PAUI) tahun 
anggaran 2016
Agency: LPSE Universitas Indonesia 
(Kode Lelang: 741190)
Satuan kerja: Universitas Indonesia
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
asuransi kesehatan yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 8.977.500.000
Nilai HPS paket: 
Rp 7.130.474.000

Sumber dana: Lainnya

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 8 April –Minggu, 17 April 
2016 melalui http://lpse.ui.ac.id/
eproc/

Pekerjaan di Provinsi 
NTB
■ Nama lelang: pengadaan jasa 
konstruksi pembangunan gedung C 
(Guest House & Diklat) lanjutan, 
pengadaan lift gedung I dan 
pembuatan sumur bor 2 titik
Instansi: - (Kode Lelang: 2563037)
Satuan kerja: RSUD Provinsi NTB
Bidang/sub. bidang: Pekerjaan 
Konstruksi / 1) jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan gedung 
kesehatan (BG008); 2) jasa 
pelaksana pemasangan AC, 
pemanas dan ventilasi (MK001); 3) 
jasa pelaksana pemasangan pipa air 
(plumbing) dalam bangunan dan 
salurannya (MK002); 4) jasa 
pelaksana instalasi tenaga listrik 
gedung dan pabrik (EL010); 5) jasa 
pelaksana pemasangan lift dan 
tangga berjalan (MK005); 6) 
pekerjaan pengeboran sumur air 
tanah dalam (SP008) yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 17.750.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 17.750.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran: 
Jumat, 8 April –Kamis, 21 April 
2016 melalui https://lpse.ntbprov.
go.id/eproc4/ 

Pekerjaan di Kabupaten 
Aceh Singkil
■ Nama lelang: pembangunan 
asrama putri pesantren modern 
Syech Abdurrauf As-Singkilli Suro 
(Otsus)
Instansi: LPSE Kabupaten Aceh 
Singkil (Kode Lelang: 756508)
Satuan kerja: Dinas Pendidikan Kab. 
Aceh Singkil
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan pendidikan 
(BG007) yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil 
Nilai pagu paket:
Rp 1.455.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.455.000.000
Sumber dana: APBD
 
Pendaftaran: 
Senin, 11 April –Selasa, 19 April 
2016 melalui http://lpse.big.go.id/
eproc/

Anda pasti mengenal 
E a r v i n  “ M a g i c ” 
Johnson. Pemain bola 

basket profesional ini telah 
pensiun di tahun 1991 seba-
gai olahragawan pro ketika 
didiagnosa mengidap HIV. 
Hampir 25 tahun kemudian, 
Magic masih saja ajaib.

Magic Johnson bukan ha-
nya seorang bintang bola 
basket yang sepatu Nike-nya 
pernah menjadi idaman para 
remaja sedunia. Ia adalah 
seorang pebisnis kawakan 
yang memulai karier bisnis-
nya sejak bermain di tim 
basket.

Inspirasi bisnisnya di-
awali ketika masih duduk di 
bangku SMA. Ia bekerja paruh 
waktu sebagai pembersih 
kantor milik dua pengusaha 
berkulit hitam, salah satunya 
adalah mentornya Gregory 
Eaton. Padahal ayahnya ada-
lah buruh assembly di perusa-
haan otomotif General Motors 
dan ibunya petugas pember-
sih di sekolah. 

Sedangkan inspirasinya 
untuk memulai karier seba-
gai pemain bola basket profe-
sional diperoleh dari coach 
bola basket SMA-nya George 
Fox yang sangat yakin akan 
kemampuan Magic. Ditam-
bah lagi dengan tingginya 
yang fantastis: 6 kaki 7 inci 
atau 2,06 meter.

Ternyata, penilaian Co-
ach Fox benar. Magic pun di-
terima di Michigan State 
University dengan beasiswa 
atletik. Di tingkat dua, Magic 
dan tim Michigan State me-
menangkan pertandingan 
dengan Indiana State. Ini 
menjadi “big break” Magic 
sebagai super star yang 
mengalahkan inkumben Lar-
ry Bird.

Sebagai pebasket profesio-
nal, ia dikontrak oleh LA La-
kers selama 5 tahun sebesar 
USD 500.000 per tahun. Na-
mun ini masih di bawah 
penghasilan Larry Bird dari 
Celtics. Ketika pemain andal-
an LA Lakers Kareem Abdul 
Jabbar mengalami cedera, 
Magic menggantikannya dan 
berhasil menang secara gemi-
lang. Sejak itu Magic menjadi 
andalan LA Lakers sehingga 
ia mendapatkan kontrak sebe-
sar US$ 25 juta.

Ia berjanji kepada ayah 
dan mentornya Gregory Ea-
ton bahwa ia tidak akan ber-
hati-hati dengan uang kon-
traknya. Ketika ada kesem-
patan, ia pun mengakuisisi 
stasiun radio. Uniknya, ia 
mengajak teman-teman ang-
gota timnya untuk bergabung 
sebagai pemegang saham. 

Ketika Magic semakin 
melambung secara fi nansial, 
Kareem Abdul Jabbar meng-

alami masalah fi nansial be-
sar padahal penghasilannya 
US$ 2 juta per tahun. Apa 
yang  dialami Kareem sangat 
memukul Magic dan belajar 
dari kesalahan sahabatnya.

Mayoritas para atlet asal 
AS berkulit hitam di saat itu 
meninggalkan gelanggang 
dalam keadaan fi nansial su-
lit, demikian kata mentor 
Gregory Eaton. Dan Magic 
dengan kemampuan dan in-
sting bisnisnya merupakan 
teladan atlet berkulit hitam 
yang sejahtera hingga di 
akhir karier profesionalnya.

Magic dengan besar hati 
berguru kepada para pebisnis 
kawakan, termasuk mentor-
nya yang satu lagi Michael 
Ovitz, co-founder Creative 

Artists Agency. Di bawah 
bimbingannya, Magic berha-
sil meyakinkan LA Lakers 
untuk mengembalikan hak li-
sensi atas nama dan gambar-
nya. Dalam 4 hari pertan-
dingan saja, ia menjual 
150.000 baju kaos. 

Sebagai seorang berkulit 
hitam, Magic melihat kota 
kumuh South Central Los An-
geles sebagai kesempatan un-
tuk direvitalisasi. Jadilah ia 
salah satu pengembang pro-
perti komunitas urban. 

Di tengah-tengah proyek 
peremajaan kota, beberapa 
tembakan oleh anggota gang, 
namun Magic malah turun 
tangan dengan menyatakan 
bahwa propertinya adalah 
“wilayah netral tanpa gang.” 

Ia pun sukses dengan bi-
oskop pertama di kota terse-
but dengan penjualan konsesi 
yang tinggi. Dalam satu hari, 
penjualan hotdog konsesi 
sama besarnya dengan pen-
jualan satu bulan di bioskop 
sub urban lainnya.

Mengingat pamor kota 
South Central LA yang “ku-
muh,” Starbucks tidak mem-
buka cabang di sana. Magic 
lantas mengundang Chief 
Executive Officer Howard 
Schultz untuk melihat potensi 
pasar yang dilewati satu juta 
mobil per hari. Starbucks-pun 
terkesan dan Magic menjadi 

partner untuk Starbucks 
South Central LA dan 124 
outlet lainnya.

Kini, net worth Magic 
mencapai USD 700 juta atau 
bahkan lebih dengan berbagai 
bisnisnya. Perusahaan deve-
loper Magic Johnson Develop-
ment Corporation, stasiun TV 
inspirasional bernama Aspi-
re, perusahaan promosi Ma-
gic Johnson Productions, 
perusahaan bioskop di kota-
kota AS bernama Magic 
Johnson Theaters, studio fi lm 
Magic Johnson Entertain-
ment, pre-paid MasterCard 
untuk para low-income ber-
nama The Magic Card, bisnis 
makanan kontrak bernama 
Sodexo-Magic, dan bioskop 
Rave Cinema 15.

Ia juga mendirikan priva-
te equity Canyon Johnson 
Funds yang menarik US$ 300 
juta investasi. Selain itu, ia 
juga dikenal sebagai motiva-
tional speaker dan pemegang 
saham LA Lakers, LA Dod-
gers, dan LA Sparks. 

Magic Johnson masih me-
nebar “keajaiban” dengan ak-
tivisme dan advokasi preven-
si HIV/AIDS dan kegiatan-ke-
giatan filantrofi lainnya di 
luar aktif berbisnis. 

Kunci sukses bisnis Magic 
Johnson sama dengan berma-
in basket: stamina dan strate-
gi. Sepakat?                 ■

Magic Johnson dan Bisnis

INDUSTRI PERCETAKAN■

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

Penjualan Kendaraan IIMS

KONTAN/Hendra Suhara

Suasana di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2016 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta (14/4). Di hari ke 
tujuh pameran IIMS, Daihatsu mencatat pemesanan kendaraan (SPK) sebanyak 216 unit. SPK tersebut didominasi oleh 
pemesanan Daihatsu Ayla sebesar 35% dan Xenia sebesar 35%. 

Anak Usaha Kalbe Farma 
Nama Bidang

PT Bintang Toedjoe Farmasi
PT Hexpharm Jaya Farmasi
PT Saka Farma Farmasi
PT Finusolprima Farma Farmasi
PT Bifarma Adiluhung Farmasi
Innogene Kalbiotech 
(Singapura) Farmasi 

PT Dankos Farma Farmasi
PT Pharma Metric Labs. Farmasi
PT KalGen DNA Farmasi
PT Kalbio Global Farmasi
PT Sanghiang Perkasa Makanan
PT Kalbe Morinaga Makanan
PT Hale Minuman
PT Kalbe Milko Makanan

Sumber: Kalbe, wawancara

Bisnis 
Kalbe Farma

Obat resep
Produk kesehatan
Nutrisi
Layanan kesehatan
Veteriner
Distribusi dan logistik
Peralatan kesehatan

Sumber: Kalbe Farma


