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Konstruksi tumbuh di Jawa, sedangkan 
industri kehutanan banyak di Sumatra.
Djonggi Gultom, 
Direktur PT Hexindo Adiperkasa Tbk

■MANUFAKTUR

Dengan maraknya bis-
nis e-commerce, jasa 
logistik dan pengirim-

an (shipment and delivery) 
semakin dibutuhkan. Kota-
kota besar berlalu lintas ma-
cet dan negara yang terdiri 
dari ribuan pulau sangat 
membutuhkan sistem otoma-
tisasi logistik yang memecah-
kan masalah distribusi dan 
delivery. Indonesia jelas perlu 
disrupsi logistik dan pengi-
riman. 

Dalam dunia logistik di-
kenal istilah The Last Mile 
Problem. Sebanyak 30% biaya 
untuk mengatasi berbagai 
masalah dalam pengiriman, 
seperti di kota-kota metropo-
litan yang penuh bottle neck. 
Bayangkan stok perusahaan 
macam Alfamart sangat 
mengandalkan jasa pengi-
riman misalnya. Biaya dan 
sumber daya tersedot besar. 

Dua lulusan Carnegie 
Mellon University visioner 
bernama Dhruvil Sanghvi 
dan Manisha Raisinghani 
mendirikan disrupsi otoma-
tisasi logistik dan pengirim-
an LogiNext  di Fremont (Ca-
lifornia) dan Mumbai (In-
dia),  berbasis SaaS (software 
as a system) sebagai respon. 
Sistem LogiNext membantu 
pengawasan total serentak 
para kru delivery, seperti para 
sales representative, field 

agent dan service agent dari 
satu dashboard. 

Solusi termasuk otomati-
sasi informasi berbagai sum-
ber daya di sepanjang rute 
dan biaya pembayaran ken-
daraan berdasarkan kilome-
ter rute. Serta pilihan rute 
berbeda yang lebih cepat dan 
kondisi jalan lebih baik. 

Selain itu, analitis Logi-
Next memberikan prediksi 
ketepatan tinggi ketika perlu 
mengkalkulasi pengiriman 
satu juta unit, misalnya. Se-
hingga berapa kendaraan, 
berapa orang perlu dipekerja-
kan sebagai supir, kenek, dan 
pengantar dapat dikalkulasi 
dengan margin error rendah. 
Jika dikerjakan secara cukup 
merepotkan dan risiko kesa-
lahan cukup besar.

Bagaimana sebenarnya 
penerapan disrupsi LogiNext 
dalam berbagai bisnis? Per-
gerakan pegawai yang perlu 
ke luar kantor dapat diawasi 
dengan GPS. Sehingga pema-
kaian bahan bakar, lokasi, 
dan depresiasi kendaraan 
dapat dihitung. 

Ini sangat berguna untuk 
bisnis-bisnis delivery, seperti 
kurir, makanan, dry cleaning, 
dan obat-obatan. Para sales-
force door to door, antarjem-
put tes-tes kesehatan dan ber-
bagai koleksi dokumen juga 
dapat dipantau termasuk, 

tanda terima, invoice dan ve-
rifi kasi lain. 

Tracking seperti Uber ter-
masuk stempel waktu, geo 
koordinat dan notifi kasi push. 
Sehingga manajer di kantor 
mudah memantau kegiatan 
puluhan anak buahnya. 

Manajemen cash juga da-
pat dipertanggungjawabkan, 
sehingga lokasi dengan kui-
tansi dapat dicocokkan untuk 
verifikasi lebih lanjut. Se-
dangkan fungsi analitik da-
pat memantau rute yang di-
rencanakan dengan yang se-
benarnya. Sehingga rute lebih 
efi sien, identifi kasi keterlam-
batan pengiriman, sehingga 
dapat rute dapat diubah atau 

bantuan dikerahkan. 
Disrupsi ini menarik hati 

Jack Ma, sehingga di tahun 
2015, online processor Paytm 
-bagian dari Alibaba- memu-
tuskan menginjeksi investasi 
US$ 10 juta di LogiNext. Lo-
gikanya, jika delivery dan 
pengiriman lancar, pelayan-
an berbagai bisnis termasuk 
e-commerce semakin baik. 

Selain inovasi teknologi 
yang mengikuti perkembang-
an e-commerce, ada beberapa 
hal lain yang menarik dari 
studi kasus LogiNext dan 
para pendirinya Dhruvil 
Sanghvi dan Manisha Rai-
singhani.Pertama, kecepatan 
inovasi dua kali kecepatan 
tren.Pengenalan tren sangat 
menentukan sukses atau ga-
galnya suatu bisnis.

 LogiNext mengenali tren 
terbaru delivery serta pengi-
riman secara rinci dan kom-
prehensif, sehingga semua 
dapat dikalkulasi dan dipre-
diksi dengan tepat. Problem-
problem klasik sekaligus ter-
pecahkan. 

Kedua, unsur kontak ma-
nusia. Ini sangat penting da-
lam bisnis yang semakin te-
rautomatisasi. Sebaliknya, 
kebebasan berpikir dan meng-
ungkapkan pendapat sangat 
menentukan derap inovasi. 
Tujuan inovasi untuk pe-
ningkatan kualitas hidup 

manusia. Setiap problem se-
kecil akan membantu proses  
pembentukan inovasi. 

Ketiga, learning and deve-
lopment. Research and deve-
lopment terjadi secara orga-
nik, sepanjang ada learning 
and development. Program 
LogiNext Way of Learning and 
Development mendapatkan 
penghargaan Aegis Graham 
Bell Award for Innovation in 
Data Science dan IBM: Top 30 
Emerging B2B Companies dua 
tahun berturut-turut. 

Semakin bisnis terauto-
matisasi dan e-commerce se-
makin berjaya, dunia bisnis 
semakin berbeda dibanding-
kan 10 tahun lalu. Berbagai 
masalah klasik dipecahkan 
oleh teknologi yang memadu-
kan detail pergerakan aktivi-
tas manusia setiap menit de-
ngan berbagai data set yang 
ditangkap melalui sistem 
analitik akurat. 

Dengan bantuan SaaS se-
perti LogiNext, seorang ma-
najer memonitor puluhan 
atau ratusan anak buah di 
lapangan melalui dashboard. 
Solusi dapat ia berikan seca-
ra instan melalui sistem atau 
alat komunikasi instan lain. 
Sudah saatnya bisnis di In-
donesia menggunakan tekno-
logi disruptif agar akuntabi-
litas, efi siensi dan produkti-
vitas meningkat                  ■

Disrupsi Logistik Loginext, Jawaban BottleneckDisrupsi Logistik Loginext, Jawaban Bottleneck

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar, 
Bisnis, Berbasis di California

PENJUALAN BAJA LAPIS■

Penjualan Baja 
Lapis Masih Kokoh

JAKARTA. Penjualan baja la-
pis diprediksi masih akan te-
tap kokoh. PT Sunrise Steel 
memproyeksikan, pada se-
mester II-2017 ini penjualan 
baja lapis produksinya akan 
meningkat 10% dibandingkan 
semester I-2017. 

Presiden Direktur Sunrise 
Steel Henry Setiawan menga-
takan, kenaikan penjualan di 
semester II ini sudah menjadi 
tren setiap tahun. “Naik sebe-
sar 10% year on year (yoy)” 
ujar Henry, Kamis (17/8).

Saat ini kapasitas terpasang 
pabrik baja lapis yang Sunrise 
Steel mencapai 260.000 ton 
per tahun. Dari jumlah terse-
but, utilisasi atau kapasitas 
terpakai mencapai separuh-
nya. 

Seluruh produk baja lapis 
produksi Sunrise Steel dipa-
sarkan di dalam negeri. Ada-
pun pangsa pasar alias market 
share dari Sunrise Steel dari 
total penjualan baja lapis se-
cara nasional saat ini sekitar 
15%. Bila penambahan kapasi-
tas produksi dapat direalisasi-
kan pada semester I-2018, 
pangsa pasar Sunrise Steel 
akan meningkat menjadi 25% 
hingga 30% dari total kapasi-
tas nasional. 

Produsen baja lapis lain, 
yaitu PT Saranacentral Baja-
tama Tbk berharap, bisa me-
naikkan produksi hingga 62% 
tahun ini, dibandingkan reali-
sasi tahun lalu sebanyak 
37.000 ton. "Tahun ini, kami 
optimistis dengan target pro-
duksi sebanyak 60.000 ton," 
tandas Direktur Utama Saran-
acentral Bajatama Handaja 
Susanto.

Harapan kenaikan penjual-
an ini tidak lain karena gen-
carnya pembangunan proyek 
infrastruktur dan perumahan 

yang dilakukan oleh pemerin-
tah.  Tahun ini emiten berkode 
saham BAJA di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) ini menarget-
kan, pertumbuhan bisnis sam-
pai 15%,  dibanding pendapat-
an tahun lalu Rp 978 miliar. 

BAJA memiliki pabrik di 
Karawang Timur, Jawa Barat 
dengan luas 11 hektare (ha). 
Pabrik tersebut memiliki ka-
pasitas produksi 12.000 ton 
per bulan. Rinciannya, 6.000 
ton untuk galvanis dan 6.000 
ton saranalum per bulan. Ada-
pun 2.000 ton-3.000 ton lain 
digunakan untuk produk colo-
ring.

Optimisme kenaikan penju-
alan juga disematkan NS 
BlueScope. Tahun ini NS 
BlueScope berharap, menca-
tat kenaikan penjualan sebe-
sar 15%. Asal tahu saja, NS 
BlueScope saat ini memiliki 
kapasitas produksi sebanyak 
250.000 ton per tahun.

Pangsa pasar baja lapis ter-
bilang sangat menggiurkan. 
Merujuk data Indonesia Zinc 
Aluminium Steel Industry 
(IZASI), kebutuhan baja lapis 
aluminium Indonesia tahun 
ini bisa mencapai 1,3 juta ton. 
Dari jumlah kebutuhan terse-
but, produsen baja lapis lokal 
baru bisa memasok sebanyak 
30%, adapun sisanya masih 
harus impor.

Meski optimis terjadi kena-
ikan penjualan, namun bisnis 
baja lapis ini tidak imun terha-
dap tantangan. Tingginya bia-
ya produksi karena mahal 
harga gas menjadi soal. Apala-
gi, selama ini, pasokan bahan 
baku baja lapis, yakni cold 
rolled coil masih harus impor. 
Ini jelas menambah biaya pro-
duksi pabrikan.

Agatha Pascal, Agung Hidayat

JAKARTA. Moncernya pro-
duksi dan penjualan alat berat 
di awal tahun ini berimbas 
positif bagi PT Hexindo Adi-
perkasa Tbk. Emiten yang 
bergerak di bidang alat berat 
ini membukukan penghasilan 
bersih pada kuartal I (tahun 
fiskal 1 April 2017-30 Juli 
2017) sebesar US$ 69,77 juta, 
meningkat 30% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu, 
US$ 53,7 juta. 

Sementara itu, laba bersih 
dari emiten berkode saham 
HEXA di Bursa Efek Indone-
sia (BEI)  di kuartal I lalu  ter-
catat tumbuh hingga 150%. 
Bila kuartal I tahun 2016 He-
xindo hanya memperoleh laba 
bersih US$ 1,9 juta, kuartal I 
tahun ini laba bersih Hexindo 
mencapai US$ 4,8 juta.

Direktur Hexindo Adiperka-
sa Djonggi Gultom mengata-
kan, penjualan alat berat pada 
tahun ini merupakan yang 
terbaik dalam tiga tahun ter-
akhir. "Per bulan sekarang 
sudah bisa menjual 150 unit 
sampai 180 unit," kata Djonggi 
senang kepada KONTAN, 
Rabu (16/8).

Tahun ini Hexindo menar-
getkan penjualan alat berat 
sebanyak 1.300 unit. Jumlah 
ini meningkat sebesar 53% 
bila dibandingkan tahun lalu. 
Melihat tren pencapaian ter-
sebut Hexindo optimistis, 
penjualan alat berat tahun ini 
akan melebihi target yang di-
tetapkan sebelumnya.

Sektor perkebunan
Penopang penjualan alat 

berat Hexindo terutama ber-
asal dari sektor perkebunan, 
konstruksi dan kehutanan. 

"Konstruksi tumbuh di Jawa, 
sedangkan industri kehutanan 
banyak di Sumatra," kata 
Djonggi.

Salah satu industri yang ba-
nyak menggunakan ekskava-
tor dari Hexindo adalah anak 
usaha  Sinar Mas Group, yakni 
PT OKI Pulp and Paper di 
Ogan Komering Ilir, Sumatra 
Selatan (Sumsel). 

Meski tidak merinci, Djong-
gi mengatakan pangsa pasar 
alat berat masih diduduki oleh 
merek Komatsu. Sedangkan 
merek Hitachi menduduki 
posisi ke dua sebagai alat be-
rat yang terlaris penjualan-
nya. 

Beberapa perusahaan lain 
yang meraup berkah dari me-

ningkatnya permintaan 
alat berat ini adalah PT 
United Tractors Tbk 
(UNTR). Hingga bulan 
Mei lalu, penjualan alat 
berat United Tractors 
tercatat sebanyak 1.488 
unit. Jumlah ini melon-
jak signifikan diban-
dingkan periode yang 
sama tahun lalu, yakni 
868 unit.

Melihat kinerja penju-
alan yang baik ini, Uni-
ted Tractors meningkatkan 
target penjualan lebih banyak 
lagi pada tahun ini. "Penjualan 
masih sesuai estimasi kami. 
Oleh karena itu target penju-
alan kami revisi dari 2.800 unit 
menjadi 3.000 unit," kata Sek-

retaris Perusahaan United 
Tractors Sara K Loebis.

Sementara, PT Intraco Pen-
ta Tbk (INTA) juga mengalami 
peningkatan penjualan alat 
berat di awal tahun ini. Pada 
Januari-Mei, penjualan alat 

berat Intraco sebesar 
Rp 527,8 miliar. Naik 
61,3% dibandingkan 
periode sama tahun 
la lu ,  yang  hanya 
Rp 323,5 miliar.

Sekretaris Perusaha-
an Intraco Stepanus 
Ardhanova mengata-
kan, penjualan alat be-
rat dari sektor tambang 
menjadi pendulang 
penjualan utama. 

Mengutip data Him-
punan alat berat Indonesia 
(Hinabi), hingga kuartal II ta-
hun ini produksi dan penjual-
an alat berat mencapai 2.467 
unit. Angka ini melonjak 67% 
dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu.    ■

Penjualan Hexindo Naik
PT Hexindo Adiperkasa Tbk optimistis penjualan alat berat tahun ini bisa melebihi target

Eldo Rafael

Penjualan Mobil di GIIAS

KONTAN/Hendra Suhara

Suasana booth Daihatsu di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, ICE-BSD City, Tangerang, Banten, 
Rabu (16/8). Hingga Kamis (17/8), PT Astra Daihatsu Motor mencetak surat pemesanan kendaraan sebanyak 448 unit. 
Didominasi pemesanan mobil Daihatsu Sigra, lalu menyusul Daihatsu Xenia.

Ekspor Otomotif 
Melaju Kencang

Sumber: AISI, Gaikindo

Ekspor otomotif mengalami kenaikan siginfi kan pada semester 
pertama tahun 2017 di tengah masih lesunya pasar domestik. 
Ekspor motor misalnya, sepanjang Januari-Juli 2017 melaju 34,3%  

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara di periode 
sama pasar domestik  turun 0,9%. Demikian juga ekspor mobil utuh 
(CBU) pada semester pertama 2017 naik 20,5%. Sementara di pasar 
domestik, penjualan hanya tumbuh 0,41%. 
(Petrus Dabu/KONTAN).

Tren Ekspor Sepeda Motor (unit)

Ekspor Mobil CBU (unit) dan CKD (set)

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Harapan kenaikan penjualan karena gencarnya pembangunan 
proyek infrastruktur dan perumahan oleh pemerintah.
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228.229 
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166.743 
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107.932
83.709

173.371
100.074

170.958
105.380

202.273
108.580

207.691
108.770

194.397
202.626

93.998
91.194

113.269
42.008

CBU CKD

Produksi Alat Berat Konstruksi 
dan Pertambangan  (Unit)

2016 *2016 *2017
Ekskavator hidrolik 3.418 1.368 2.183
Motor grade 74 20 53
Wheel loader 0 0 0
Buldoser 180 77 178
Dump truck 6 6 53
Total 3.678 1.471 2.467
Keterangan: *Kuartal II                          Sumber: Hinabi


