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Kami setiap tahun menyuplai 190.000 ton 
semen ke Papua.

Pigo Pramusakti, Sekretaris Perusahaan 
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk

■MANUFAKTUR

AirBnB adalah singkat-
an dari Air Bed and 
Breakfast alias “Kasur 

Angin dan Sarapan Pagi". 
Berdiri tahun 2008 oleh tiga 
sahabat Joe Gebbia, Brian 
Chesky dan Nathan Ble-
charczyk. AirBnB dikenal se-
bagai disruptor pioner akomo-
dasi yang menggetarkan du-
nia perhotelan. Valuasi 
terkini situs penyewaan ako-
modasi ini sekitar US$ 10 
miliar.

Joe dan Brian sama-sama 
kuliah di Rhode Island School 
of Design (RISD) Jurusan In-
dustrial Design. Sedangkan 
Nathan  lulusan Ilmu Kom-
puter di Harvard. Bertiga, 
mereka membangun AirBnB 
dengan bermodalkan berjua-
lan sereal sarapan pagi. 

Metodologi design thinking 
tampaknya mendarah daging  
dalam diri mereka. Dengan 
mencocokkan data kebutuhan 
kamar dengan ruang kosong 
di apartemen mereka, ketiga-
nya menggabungkan data de-
ngan empati, angka dengan 
kebutuhan. Dalam design 
thinking, data menggerakkan 
daya kreatif mereka. 

Mulanya, sebuah design 
conference di San Francisco 
meledakkan tingkat hunian 
hotel-hotel di downtown. Ter-
besitlah ide jenial untuk me-
nyewakan apartemen mungil 

Joe dan Brian yang sangat 
tinggi harga sewanya itu. 
Kebetulan lokasinya dekat 
konferensi tersebut. 

Apa daya? Tiada lagi ka-
mar yang bisa disewakan. 
Tanpa kehilangan akal, mere-
ka sewakan kasur berisi uda-
ra yang diletakkan di ruang 
tamu. Jadilah “air bed” rental. 
Segera, mereka buatkan situs 
web sederhana yang dipro-
mosikan di beberapa blog re-
kan mereka. 

Air bed rental mereka ber-
hasil menarik tiga penghuni. 
Uniknya, mereka berusia 30-
an dan telah bekerja, bukan 
mahasiswa pencari tempat 
tinggal murah meriah. Dari 
tiga penyewa tadi, berbagai 
ide menarik terus bergulir. 

Agustus 2008, di kota 
Denver, negara bagian Colo-
rado, diadakan Democratic 
National Convention. Barack 
Obama memberikan presen-
tasi di hadapan 100.000 
orang. Sementara di kota ter-
sebut hanya ada 30.000 ka-
mar hotel. Melihat ini sebagai 
kesempatan emas, AirBnB 
meluncur tepat sebelum Kon-
vensi Nasional Partai Demo-
krat tersebut. Jadilah timing 
ini sangat tepat. 

Namun, bagaimana de-
ngan kapital awal? Tiga se-
rangkai ini mempunyai ide 
tepat untuk dijual di masa 

konvensi tersebut. Menjual 
sarapan pagi sereal berdesain 
eksklusif Obama O’s dan 
Cap’N McCain’s masing-ma-
sing seharga US$ 40 per kotak 
sebanyak 500 kotak. 

Ternyata, ide “setengah 
gila” fund raising ini berhasil 
mengumpulkan US$ 20.000 
untuk kapital awal AirBnB. 
Dan proyek ini sangat mena-
rik inkubator bisnis Y Combi-
nator di California. Jadilah 
mereka diterima bergabung. 
Inkubator prestisius ini dike-
nal lebih sulit ditembus dari-
pada Harvard Business 
School. 

Tiga serangkai itu kemu-
dian berkeliling AS ke kota-

kota tempat para pemakai 
jasa AirBnB banyak berkum-
pul. Dari pengalaman terse-
but, mereka mengenal apa 
saja keunggulan AirBnB dan 
bagaimana dapat dikembang-
kan lagi. 

Ada tiga hal menarik yang 
dapat dipelajari dari pendiri-
an AirBnB. Pertama, sering-
kali akomodasi hotel tidak 
memadai dari segi kuantitas 
maupun jenis. Penyewa ka-
mar tidak selalu wisatawan, 
sehingga kebutuhannya ber-
beda-beda. Ada yang hanya 
perlu tempat rebahan pada 
malam hari, ada yang ingin 
menikmati kamar. 

Jadi ada kebutuhan ako-
modasi “non hotel” yang da-
pat dipenetrasi AirBnB. Apa 
saja jenis akomodasi yang 
ditawarkan? Kasur udara, 
kamar tidur, apartemen, ka-
pal yacht, kastil, pulau priba-
di, iglo, mobil, tempat kerja 
bersama, rumah pohon, ru-
mah mikro, galeri seni, dan 
tenda antrean bermalam.

Kedua, penyewaan kamar 
di dalam rumah atau aparte-
men telah ada sejak dulu, tapi 
banyak konsumen yang ku-
rang nyaman dengan trans-
aksi cash. Situs dengan ke-
mampuan e-commerce mem-
buat proses booking lebih 
cepat dan akurat. Dan uang 
berpindah tangan dengan 

aman dan terdeteksi.
Faktor kenyamanan dan 

keamanan booking merupa-
kan salah satu unsur penting 
yang sangat menarik. AirBnB 
juga menyeleksi ketat kualitas 
dan lokasi akomodasi yang 
disewakan, sehingga ada fak-
tor kepercayaan ekstra bagi 
penyewa.

Ketiga, faktor koneksi so-
sial merupakan salah satu 
daya tarik utama AirBnB. 
Dengan menginap di aparte-
men, Anda serasa menjadi 
bagian kota baru, bukan se-
mata sebagai pendatang. Ada 
pengalaman bertualang ber-
beda dengan tidak menginap 
di hotel yang steril dan telah 
dapat diduga sebelumnya. 

Kontak dengan pemilik 
apartemen juga memungkin-
kan mempunyai kenalan 
baru yang dapat menjadi 
tempat bertanya. Semakin 
banyak teman baru di tempat 
baru, tentu semakin baik.

Akhir kata, AirBnB mung-
kin tidak mengubah dunia , 
tapi mengubah bagaimana 
kita mengalaminya. Mereka 
menjawab kebutuhan pasar 
dengan menggunakan kaca-
mata desain, yaitu ruang ko-
song di ruang tamu yang bisa 
dimonetisasi. Pelajaran unik 
dan berharga untuk kita te-
rapkan dalam mengisi ke-
sempatan.             ■

Design Thinking dan AirBnBDesign Thinking dan AirBnB

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Harga Semen Sulit 
Seragam di Papua
JAKARTA. Keinginan Presi-
den Joko Widodo menyera-
gamkan harga semen di setiap 
daerah, termasuk Papua agak-
nya sulit terealisasi. Beberapa 
pelaku industri yang dihu-
bungi KONTAN mengatakan, 
penyeragaman harga bisa di-
lakukan jika ada intervensi 
pemerintah. 

Andre Wenas, Direktur PT 
Cemindo Gemilang, salah satu 
produsen semen bilang, pe-
nyamaan harga semen saja 
mungkin dilakukan, termasuk 
di Papua. Namun, persoalan 
harga semen di Papua tergan-
tung dari ongkos angkutan 
yang mahal. 

Sebagai gambaran, harga 
semen di kota Jayapura, Pa-
pua antara Rp 65.000 sampai 
Rp 70.000 per sak. Jika semen 
tersebut diangkut ke Wamena, 
harganya bisa melonjak 10 
kali lipat atau bisa menjadi 
Rp 1 juta per sak karena ong-
kos biaya angkut pesawat 
terlampau tinggi. "Masalah 
utamanya biaya logistik," kata 
Andre, kepada KONTAN, 
Rabu (11/1). 

 Andre meminta pemerintah 
mencarikan solusi terkait bia-
ya kirim tersebut. Cemindo 
yang merupakan produsen 
semen merek Merah Putih itu 
berharap, pemerintah mem-
berikan solusi berupa subsidi 
atau insentif biaya kirim. 

Kondisi yang sama juga di-
sampaikan Agung Wiharto, 
Sekretaris Perusahaan PT Se-
men Indonesia Tbk. Selaku 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Agung menyatakan, 
selisih harga semen yang tera-
mat tinggi di beberapa daerah 
di Papua terjadi karena biaya 
logistik yang mahal. 

"Harga semen tak ada masa-
lah. Tapi biaya angkut yang 
jadi pekerjaan rumah bersa-

ma," kata Pupung - panggilan 
Agung- Rabu (11/1). Soal ke-
mungkinan membangun pab-
rik semen di Papua, Pupung 
bilang belum memenuhi sya-
rat keekonomian.

Dalam hitungan emiten ber-
kode dagang SMGR tersebut, 
kebutuhan semen di Papua 
baru mencapai 650.000 ton 
per tahun atau 1% dari kebu-
tuhan nasional. Maka itu, pi-
lihan pembangunan pabrik 
baru di Papua bukanlah ja-
waban soal mahalnya harga 
semen di Papua.

Merujuk data Asosiasi Se-
men Indonesia (ASI), penjual-
an semen terbesar di Indone-
sia berasal dari Jawa 56%, se-
telah itu Sumatra 21%, disusul 
Kalimantan 7,7%, Sulawesi 
7,8%, Bali dan Nusa Tenggara 
5,6%, Maluku serta Papua se-
besar 2,3%.

Sementara itu, Pigo Pramu-
sakti, Sekretaris Perusahaan 
PT Indocement Tunggal Per-
kasa Tbk tak mau berkomen-
tar banyak soal pasar semen 
di Papua. Pigo beralasan, emi-
ten berkode saham INTP itu 
tak banyak memasok semen 
ke Papua. "Yang jelas kami 
setiap tahun menyuplai 
190.000 ton semen ke industri 
tambang di Papua," kata Pigo, 
kepada KONTAN (11/1).

Eldo C Rafael., Pamela Sarnia

JAKARTA. Produsen pipa 
baja menargetkan kenaikan 
permintaan pipa baja tahun 
ini. Kenaikan permintaan di-
harapkan datang dari proyek 
konstruksi dan infrastruktur. 
Adapun permintaan pipa baja 
dari segmen pasar minyak dan 
gas (migas) belum banyak 
berubah alias masih loyo.

Purwono Widodo, Direktur 
Utama PT KHI Pipe Industries 
bilang, tahun lalu penjualan 
pipa baja KHI Pipe diperkira-
kan sebanyak 90.000 ton. “Ta-
hun ini kami  konservatif, naik 
menjadi 131.000 ton,” kata 
Purwono, kepada KONTAN, 
Kamis (12/1). 

Sejatinya target penjualan 
pipa baja milik KHI Pipe sama 
dengan penjualan pipa baja 
tahun 2016 lalu. Namun, kare-
na penjualan tak begitu meng-
gembirakan, target penjualan 
sulit untuk dicapai. 

Menurut Purwono, penjual-
an tahun 2016 lalu tak menca-
pai target karena ada proyek 
yang tertunda. Proyek tertun-
da itu setidaknya membutuh-
kan 50.000-70.000 ton pipa 
baja. Yang jelas, dari kedua 
perusahaan itu, salah satunya 
adalah perusahaan distribusi 
gas dan yang satu lagi perusa-
haan distribusi air bersih. 
"Keduanya pasti merealisasi-
kan proyeknya di kuartal I-
2017 dan ada di kuartal II-
2017," kata Purwono.

Terkait kesiapan produksi 
pipa baja, Purwono bilang tak 
ada masalah. Sebab, kemam-
puan produksi pabrik mereka 
di Cilegon mencapai 250.000 
ton per tahun. Oleh karena itu 
pihaknya berharap, pemerin-
tah tak perlu impor pipa baja 
karena kebutuhan dalam ne-
geri masih lebih rendah. 

Dari sisi kontribusi, Purwo-
no memperkirakan, pendapat-
an dari pasar konstruksi dan 
infrastruktur masih dominan, 
yakni 70%. Proyek yang diin-
car antara lain pelabuhan, 
pengadaan air minum, serta 
proyek jalan. Adapun 30% 
pendapatan diharapkan da-
tang dari sektor migas. 

Saat ini, permintaan terbe-
sar segmen migas berasal dari 
Perusahaan Gas Negara 
(PGN), Pertagas dan juga dari 
Pertamina. Adapun pengada-
an pipa baja dari Chevron, 

saat ini belum ada tanda-tan-
da karena masih menunda 
pembelian pipa.

Meski memproyeksikan ke-
naikan penjualan pipa tahun 
ini, Pipe berhadapan dengan 
kenaikan harga bahan baku. 
Seperti kenaikan harga baja 
canai panas atau hot rolled 
coil (HRC). Purwono bilang, 
kenaikan harga HRC memicu 
kenaikan harga pipa di 2017. 

Jika tahun 2016 lalu pipa 
baja antara Rp 7.000 per kilo-
gram (kg) -Rp 8.000 per kg, 
maka tahun ini harga tersebut 
sudah naik menjadi Rp 9.000 
per kg - Rp 10.000 per kg. Mes-
ki naik, Purwono menilai, 
harga Rp 10.000 per kg adalah 
harga normal pipa baja seperti 
beberapa tahun lalu. 

Eldo C Rafael

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Permintaan pipa baja dari segmen migas belum banyak 
berubah.

KHI Targetkan Jual 
131.000 Ton Pipa Baja

PT KHI Pipe 
andalkan 

penjualan pipa 
baja dari sektor 

konstruksi.

INDUSTRI BAJA■

JAKARTA. Rencana Komisi I 
Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) merevisi Undang-Un-
dang (RUU) Penyiaran dengan 
menambahkan pasal pela-
rangan iklan rokok di televisi 
(TV) memantik keberatan dari 
industri rokok. Produsen ro-
kok meminta iklan di TV tetap 
boleh, dengan pengaturan.

Asal tahu saja, data lembaga 
riset AdsTensity menunjuk-
kan, industri rokok adalah 
penyumbang iklan TV terbe-
sar kelima di tahun 2016 de-
ngan nilai Rp 6,3 triliun. Di 
antara perusahaan rokok yang 
masuk 10 besar belanja iklan 
(adex) di TV adalah Djarum 
senilai Rp 1,91 triliun, Gudang 
Garam Rp 1,32 triliun, dan 
Sampoerna Rp 1,25 triliun.

Elvira Lianita, Head of Fis-
cal Affairs and Communica-
tions PT HM Sampoerna Tbk, 
meminta, wacana larangan 
iklan rokok di TV dipertim-
bangkan. Sebab, saat ini su-
dah ada Peraturan Pemerintah 
No. 109/2012 yang mengatur 
iklan rokok di media penyiar-
an, termasuk membatasi wak-
tu siaran dan isi iklan.

Jika berbentuk pelarangan 
iklan, Elvira menilai, tak ha-
nya propdusen rokok yang 
terkena dampaknya, tetapi 
juga buruh, petani tembakau 
hingga industri periklanan 
dan industri penyiaran terke-
na. "Perlu diingat tembakau 
adalah kontributor utama pe-
nerimaan negara dan merupa-
kan industri dengan pasar 
ekspor yang tumbuh, kami 
percaya dengan pengaturan, 
bukan pelarangan," kata Elvi-
ra, kepada KONTAN, Kamis 
(12/1).

Sementara itu, Budi Darma-

wan, Manajer Corporate 
Communications PT Djarum 
menilai, TV merupakan salah 
satu media yang tepat untuk 
beriklan. "Ya, teori iklan me-
ngatakan, paling efektif berik-
lan di TV," kata Budi, kepada 
KONTAN, Kamis (12/1).

Karena iklan di TV dinilai 
lebih efektif, Djarum memilih 
lebih banyak membelanjakan 
dana iklan di TV ketimbang 
media jenis lain. 

Budi menyatakan, selama 
wacana larangan beriklan di 
TV itu belum ketuk palu, pi-
haknya akan terus memajang 
iklan di TV. "Kami masih bikin 
iklan. Itu baru wacana (la-
rangan iklan di TV)," jelas 
Budi.

Masih pro dan kontra 

Adapun Atmaji Sapto Ang-
goro, CEO AdsTensity, lemba-
ga riset iklan, menilai, kebi-
jakan larangan rokok beriklan 
tidak akan menurunkan be-
lanja iklan industri rokok. 
Perusahaan rokok pasti me-
nemukan celah melakukan 
pemasaran paling efektif. 

"Sehingga tidak berpenga-
ruh signifi kan ke industri ro-
kok. Mereka juga tidak akan 
kapok. Justru dengan barrier 
itu mereka jadi sangat kreatif 
dengan ide konsep dan bran-
ding yang beyond dari orang 
lain," ujar Atmaji kepada 
KONTAN, Kamis (12/1).

Selain itu, kata Atmaji, per-

usahaan rokok bakal gencar 
iklan di media luar ruang dan 
direct selling. Menurut Atma-
ji, iklan TV biasanya diguna-
kan untuk membangun citra 
merek rokok di setahun perta-
ma diluncurkan. Setelah itu 
pemasaran dilakukan dengan 
direct selling.

Sementara itu Yayasan 
Lembaga Konsumen Indone-
sia (YLKI), meminta pemerin-
tah tegas melarang iklan ro-
kok di TV. "Harusnya dilarang 
total, di seluruh dunia sudah 
dilarang. Indonesia satu-satu-
nya negara di dunia yang 
membolehkan iklan rokok di 
televisi," ujar Tulus Abadi, 
Ketua Umum YLKI kepada 
KONTAN, Kamis (12/1).

Jika pasal larangan iklan 
rokok batal masuk RUU Pe-
nyiaran, Tulus menduga ada 
campur tangan industri rokok 
dalam pembuatan beleid ter-
sebut. "Industri rokok industri 
paling getol intervensi baik 
legal atau ilegal," kata Tulus.

Adapun Kementerian Perin-
dustrian menolak adanya pa-
sal yang melarang iklan di TV 
tersebut. Alasannya adalah, 
industri rokok selama ini telah 
berkontribusi besar menyum-
bang penerimaan cukai. "Kita 
menargetkan pajak dan cukai 
begitu besar Rp 140 triliun 
dari industri rokok, kenapa 
dilarang iklannya?,” kata Wil-
lem, kepada KONTAN, Kamis 
(12/1).      ■

Iklan Rokok Terancam
Ada desakan larangan iklan rokok di TV masuk dalam revisi Undang-Undang Penyiaran 

Pamela Sarnia

Honda Prospect Motor Meluncurkan New Honda Mobilio

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor Tomoki Uchida (kiri), bersama Direktur Pemasaran dan Purnajual Honda 
Prospect Motor Jonfi s Fandy meluncurkan New Honda Mobilio di Jakarta, Kamis (12/1). Honda Prospect Motor melansir 
New Honda Mobilio yang tampil dengan perubahan di eksterior, interior dan fi tur, dijual antara Rp 189 juta sampai Rp 
243,5 juta.

Penjualan Semen di 
Papua & Maluku 

Tahun Jumlah (ton)

2012 1.223.950
2013 1.201.093
2014 1.274.374
2015 1.340.297

2016* 1.351.157
*Sampai November 2016

Sumber: SMGR


