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Pasar Semen Naik Lagi

■ MANUFAKTUR PENGEMASAN

Oktober ini konsumsi semen domestik diproyeksi naik lagi, pendorongnya proyek infrastruktur
Agung Hidayat
JAKARTA. Tren konsumsi semen dalam negeri positif. Setelah mengalami peningkatan
penjualan tiga kali berturutturut sejak Juli lalu, permintaan semen domestik diprediksi
masih tetap menanjak di bulan Oktober ini.
Antonius Marcos, Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk,
mengatakan, bulan ini pasar
semen nasional masih menjanjikan. "Sejauh ini tren masih baik," kata Antonius kepada KONTAN, Kamis (26/10).
Salah satu faktor pendongkrak penjualan semen ini adalah proyek infrastruktur pemerintah yang ngebut menjelang akhir tahun. Namun,
musim hujan perlu diwaspadai, karena bisa saja mempengaruhi jalannya berbagai
proyek. "Perlu diingat bahwa
musim hujan sudah tiba. Hal
ini tentu saja berpengaruh
terhadap pengiriman produk,"
ujar Antonius.
Meskipun begitu, melihat
tren penjualan yang mulai
terangkat ini, emiten berkode
saham INTP di Bursa Efek
Indonesia (BEI) ini optimistis,
sampai akhir tahun volume
penjualan semen akan terus
mengalami pertumbuhan.
Sebelumnya, Ketua Umum
Asosiasi Semen Indonesia
(ASI) Widodo Santoso mengatakan, mulai lancarnya proyek
pembangunan infrastruktur di
beberapa wilayah menjadi salah satu pemacu tumbuhnya
penjualan semen domestik.
Widodo berharap, dengan
tren penjualan yang positif,
pabrikan semen akan tetap
stabil hingga akhir tahun.
Sampai kuartal III-2017, ASI

mencatat konsumsi semen
nasional meningkat 6,6% menjadi 47,43 juta ton. Para produsen semen dalam negeri
optimistis, tahun ini volume
penjualan di domestik bakal
tercatat tumbuh melebih proyeksi awal, yakni 5%.

Inovasi produk
Di tengah pasar semen yang
kelebihan suplai (oversupply), produsen semen dituntut
kreatif mencari celah untuk
dapat memasarkan produkproduk mereka. Salah satunya
dengan memproduksi semen
yang inovatif, tapi memiliki
profit yang baik.
Indocement misalnya, me-

ngembangkan dan meluncurkan produk semen slag, dengan nama Tiga Roda (TR)
Superslag. Produk ini diyakini
dapat menghemat antara 50%60% biaya bahan bakar produksi. Saat ini, total kapasitas
terpasang produksi semen Indocement mencapai sekitar
25 juta ton per tahun.
PT Semen Indonesia Tbk
(SMGR) juga tercatat mengembangkan dan meluncurkan produk semen slag dengan merek Maxstrength. Kemampuan produksi semen
slag SMGR ini mencapai 1 juta
ton-2 juta ton per tahun.
"Kami tidak jual ritel, karena
semen tersebut diperuntukkan bagi pengerjaan proyek
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Musim hujan berpengaruh terhadap
pengiriman produk.
Antonius Marcos,
Sekretaris Perusahaan Indocement

besar agar cepat selesai," terang Agung Wiharto, Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia kepada KONTAN, Kamis
(26/10).
Produsen semen lain, yakni
PT Holcim Semen Indonesia
Tbk (SMCB), juga aktif mengembangkan produk semen,
di tengah persaingan industri
yang semakin ketat. Barubaru ini perusahaan meluncurkan produk semen jenis
micro filler particle.
Ini merupakan pengembangan produk sebelumnya.
"Semen ini bisa mengisi rongga bangunan dengan baik dan
halus," ujar Dharmayanti Suhita, Direktur Pemasaran Holcim Semen Indonesia.
■

Permintaan Semen
Domestik Bulan
September 2017
Wilayah
Sumatra
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Bali & Nusa Tenggara
Maluku/Papua

Ton
1,35 juta
3,55 juta
380.000
520.000
340.000
140.000

Total permintaan September 2017:
6,3 juta ton
Total permintaan Januari-September
2017: 47,43 juta ton
Total penjualan dalam negeri dan
ekspor Januari-September 2017:
49,4 juta ton
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Kebakaran Pabrik Kembang Api

ANTARA/Muhammad Iqbal

Personel Kepolisian Polda Metro Jaya mengevakuasi jenazah korban kebakaran pabrik kembang api di Kosambi,
Tangerang, Banten, Kamis (26/10). Kebakaran yang diduga akibat dari ledakan salah satu tempat pembuatan kembang
api yang baru beroperasi dua bulan ini menewaskan 47 orang karyawan dan puluhan lainnya menderita luka bakar.

Cukai Rokok Tekan
Industri Pengemasan
JAKARTA. Rencana kenaikan
cukai rokok tahun depan tidak hanya memusingkan pelaku usaha di sektor rokok.
Rupanya, industri turunannya
ikut terbatuk-batuk. Salah
satunya bidang pengemasan.
PT Argha Karya Prima Industry Tbk, salah satu pemain
industri kemasan fleksibel telah memproyeksikan dampak
negatif kebijakan kenaikan
cukai tersebut. Melonjaknya
cukai bakal menyebabkan
produksi rokok berkurang.
Walhasil industri pengemasan
akan terkena imbas.
Direktur Keuangan Argha
Karya Prima Industry Jimmy
Tjahjanto mengatakan, dalam
jangka pendek, kenaikan cukai rokok akan berpengaruh
pada penjualan perusahaan
ini. "Namun dalam jangka
panjang akan pulih kembali,"
kata Jimmy, kepada KONTAN,
Rabu (25/10).
Selain cukai rokok, isu kenaikan cukai plastik turut
menyebabkan Argha Karya
harus berpikir dan bekerja
keras mencari strategi mengatasi hal ini.
Meski demikian emiten berkode saham AKPI di Bursa
Efek Indonesia (BEI) ini optimistis dapat mengerek target
kinerja pada tahun ini. Argha
Karya mematok penjualan
dan laba bersih naik 15% tahun ini.
Sekadar catatan, semester
I-2017 AKPI membukukan
penjualan bersih sebesar
Rp 1,02 triliun. Angka ini menurun tipis 6,09% dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya, yakni di angka Rp 1,09 triliun.
Sementara, beban pokok
penjualan Argha Karya Prima
pada semester I-2017 sebesar

Rp 915,77 miliar. Angka ini lebih kecil 5,89% dibandingkan
dengan beban pokok penjualan periode yang sama tahun
sebelumnya yakni Rp 973,17
miliar. "Ini disebabkan kondisi
perekonomian secara menyeluruh masih belum pulih,"
kata Jimmy.
Ke depan, Argha Karya Prima akan tetap mencoba menyasar segmen kemasan produk premium. Produk premium seperti perusahaan rokok
dan metalizing. "Kami melakukan efesiensi disegala bidang termasuk biaya produksi, umum dan penjualan," kata
Jimmy.
Saat ini, AKPI nwnukuju
pabrik di Citereup, Bogor.
Perusahaan memproduksi
kemasan fleksibel berupa biaxially oriented poly proopylene (BOPP) film dan polyester
(PET) film. Total kapasitas
100.000 ton plastik kemasan.
Sebelumnya, Hananto Wibisono, Ketua Departemen Media Center Aliansi Masyarakat
Tembakau Indonesia, menilai,
kenaikan cukai akan membuat harga rokok semakin mahal. Dampaknya, masyarakat
akan mengurangi konsumsi
rokok pabrikan, dan beralih
ke rokok ilegal tanpa cukai.
"Akibat cukai naik, pastinya
akan menyebabkan harga rokok semakin mahal," kata
Hananto.
Riska Afriani, Analis OSO
Sekuritas, menilai, kenaikan
tarif cukai memang akan berimbas negatif pada emiten rokok, tetapi tidak terlalu signifikan. "Kalau kenaikan harga
tidak begitu besar, pola konsumsi perokok tidak akan
terganggu," ujarnya.
Eldo Rafael
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Kemperin Dorong Korsel
Tambah Investasi Otomotif

Jiwa Microsoft Satya Nadella

C

hief Executive Officer
(CEO) Microsoft Satya
Nadella telah bekerja
lebih dari 22 tahun ketika ia
diangkat sebagai eksekutif
nomor satu di sana dan telah
menghasilkan miliaran dollar Amerika Serikat (AS). Ia
berhasil mengubah kultur
korporat Microsoft.
Nadella lahir di Hyderabad, India tahun 1967. Ayahnya pegawai negeri yang
ekonom dan ibundanya dosen
Bahasa Sansekerta. Ia mengenyam pendidikan SMA di
SMU Negeri Begumpet Hyderabad dan Sarjana Insinyur
Listrik diraihnya di Manipal
Institute of Technology di tahun 1988.
Ia berangkat ke AS untuk
studi S2 Ilmu Komputer di
University of Wisconsin-Milwaukee dan menerima gelar
di tahun 1990. Selanjutnya,
ia meraih MBA di University
of Chicago. Sebelum bergabung dengan Microsoft di
1992, ia bekerja untuk Sun
Microsystems.
Nadella mengakui, ia adalah produd "American Dream",
yang berawal dari kekagumannya akan teknologi dan kebijakan imigrasi AS yang
kini ia nikmati hingga menjadi warga negara. Ini semua
membuatnya sangat antusias
mendukung kebijakan Defer-

red Action for Childhood Arrivals (DACA).
Dinesh D'Souza, salah
satu pundit favorit AS yang
juga berasal dari India pernah menulis, hanya di AS-lah
seseorang dapat menjadi diri
mereka terbaik sesuai keahlian masing-masing tanpa dikungkung berbagai stigma
kelas sosial dan kasta. Baik
Nadella maupun D'Souza
sama-sama mengakui persamaan kesempatan (equal opportunity) di AS yang tidak
mereka rasakan di India.
Di Microsoft, Nadella melakukan beberapa gebrakan,
termasuk pemindahan ke
cloud computing, membangun
infrastruktur cloud terbesar
di dunia, mentranformasi
kultur dari client services ke
cloud infrastructure and services dan meningkatkan pendapatan cloud services ke
US$ 20,3 miliar dari US$
16,6 miliar. Untuk ini, bonus
yang ia terima di tahun 2016
mencapai USD 18 juta.
Tepat 4 Februari 2014,
Nadella ditunjuk sebagai CEO
Microsoft menggantikan Steve
Ballmer. Pencapaian luar
biasa untuk seorang imigran
asal India. Salah satu statemen pentingnya sebagai CEO
adalah pentingnya posisi perempuan dalam suatu korporasi. Sehingga semestinya

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
perempuan tidak perlu minta
kenaikan gaji. Sebaliknya,
sistem korporasilah yang semestinya tidak mendiskriminasi gender, sehingga kepercayaan penuh dapat dinikmati semua pekerja.
Arah bisnis Microsoft juga
semakin mulus semenjak Nadella menjadi CEO. Ia memulai kerja sama dengan Apple,
Salesforce, IBM, dan Dropbox.
Bahkan ia memulai kampanye "Microsoft Loves Linux."
Microsoft semakin manusiawi dan bersinergi.
Filosofi bisnis Nadella
menggantikan versi Bill Gates. Dulu, Bill Gates berpegang
pada, setiap komputer di du-

nia menggunakan Microsoft.
Kini, ayah dua anak berkebutuhan khusus ini berpegang
kepada "empowering every
person and organization on the
planet to achieve more."
Jelas bedanya, kan? Versi
Bill Gates lebih berfokus pada
gol temporer. Sedangkan versi
Nadella merupakan misi
jangka panjang.
Standing up to what's right
is fundamental to Microsoft's
progress. Inilah keyakinan
Nadella. Microsoft perlu memposisikan diri sebagai salah
satu penegak standar dunia.
Sebagai CEO dan salah satu
pemimpin, ia mengajak pemimpin di dunia dalam berbagai skala, turut menegakkan standar kemanusiaan.
Bukunya yang berjudul
Hit Refresh sangat sesuai dengan filosofi hidup dan bisnis.
Alasannya, terkadang kita
perlu tekan tombol "refresh"
atau "reload" jika tiba waktunya. Tidak perlu berkecil hati
berbuat sesuatu, bahkan memulai kembali karena perubahan akan terjadi.
Ada empat mindset penting yang ia jalankan. Pertama, one thing that's constant is
change and how one copes,
deals and thrives with it. Perubahan akan selalu ada, jadi
biasakan diri menghadapi,
mengatasi dan melampaui-

nya dengan berbagai skill dan
kemampuan beradaptasi.
Kedua, You've got to be
bold and right. If you're not
bold, you wouldn't do much of
anything. If you're not right,
you'd be dead. Beranilah berbeda dan menunjukkan apa
yang benar. Tanpa keberanian, tidak bisa mencapai apapun. Tanpa menjadi pihak
yang benar, sulit menang.
Ketiga, be present. e confident. Hadirlah dan percaya
kemampuan diri sendiri.
Yang dimaksud hadir di sini
bukan hanya fisik, tapi secara
pikiran, mental, dan emosi.
Dengan hadir, kita selalu ditempa oleh situasi sehingga
mampu mengenali kemampuan diri sendiri.
At last, be empathetic. Inovasi hanya dapat berjalan
apabila kita memiliki empati
terhadap konsumen. Apa
yang dibutuhkan customer?
Pandanglah dunia dari kacamata mereka, bukan semata
dari perspektif bisnis berprofit tebal.
Akhir kata, Microsoft semakin dewasa dalam berbisnis dan memposisikan diri.
Dunia yang semakin chaotic
ini membutuhkan CEO-CEO
dengan EQ dan humanisme
tinggi seperti Nadella. Semoga di Indonesia semakin banyak CEO seperti dia
■

JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
mengharapkan, terjadi peningkatan investasi sektor otomotif dari Korea Selatan (Korsel). Saat ini perusahaan
otomotif asal Negeri Ginseng, yakni Hyundai Motor Corporation hanya memiliki satu pabrik perakitan di Indonesia
untuk memproduksi satu jenis mobil.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, menyatakan sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Hyundai Motor. "Mereka memang berminat berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, ketika bertemu dengan
duta besar dari Korea, kami juga membahas tentang
rencana ekspansi tersebut,” kata Airlangga, Kamis
(26/10).
Industri otomotif merupakan salah satu sektor strategis
yang menjadi tolok ukur dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga Juni 2017, penjualan mobil domestik mencapai 533.537 unit dan diproyeksikan mencapai 1,1 juta
unit sepanjang tahun ini. Penjualan otomotif berpeluang
meningkatkan performa dengan kapasitas produksi menjadi 2,2 juta unit per tahun.
Sementara, ekspor mobil hingga Juni 2017 mencapai
113.269 unit dan ditargetkan sampai akhir tahun ini sebanyak 200.000 unit. "Tahun 2015, kita sudah surplus
US$ 466 juta, dan akhir tahun 2016 meningkat menjadi
US$ 600 juta. Jadi kita sudah menjadi net eksportir dari
sektor otomotif," imbuhnya.
Indonesia memiliki potensi bagus untuk pengembangan
manufaktur otomotif skala global. Hal ini karena pangsa
pasarnya yang terbesar di Asia Tenggara dengan kontribusi
sepertiga total permintaan pasar ASEAN atau senilai US$ 1
triliun, dari total US$ 2,3 triliun.
Eldo Rafael

RAPP Tata Ulang Rencana
Bisnis Pulp dan Kertas
JAKARTA. Keputusan Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut sebagian izin
usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan
Pulp and Paper (RAPP) menyebabkan korporasi tersebut
menata kembali rencana bisnis ke depan.
Direktur Hubungan Korporasi Riau Andalan Pulp and
Paper Agung Laksamana mengatakan, saat ini RAPP masih
dalam menyempurnakan rencana kerja usaha. "Sampai
batas waktu yang ditentukan KLHK pada 30 Oktober 2017,"
ungkap Agung, kepada KONTAN, Kamis (26/10).
Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)
Aryan Warga Dalam mengatakan, pasca keputusan yang
dilayangkan kepada RAPP tersebut menyebabkan kekhawatiran bagi industri pulp dan kertas. APKI menjelaskan
bisnis kertas saat ini dan ke depan memiliki potensi terus
bertumbuh.
Hal tersebut seiring dengan penggunaan berbagai produk
kertas yang belum bisa tergantikan. Seperti industri percetakan dan industri pengemasan.
Yuki Wardhana, Pengamat Industri Pulp dan Kertas,
menjelaskan dampak terhadap pelaku industri pulp sangat
berpengaruh. Maklum, mereka membutuhkan bahan baku
dari HTI. Dan sebagian besar HTI yang berlokasi di Riau
dan Sumatra Selatan berada di lahan gambut.
Mengutip data APKI, produksi pulp Indonesia menempati peringkat ke-10 dunia. Sedangkan kertas berada di peringkat ke-6 dunia. Tahun lalu, kontribusi industri pulp dan
kertas Indonesia terhadap devisa negara sebesar
US$ 4,9 miliar.
Eldo Rafael

