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Angkasa Pura Kargo siap terkait
terbentuknya holding logistik.
Denny Fikri,
Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo
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Pembentukan holding BUMN logistik masih digagas dan perlu kajian matang
Dina Mirayanti
JAKARTA. Satu demi satu
wacana merampingkan anak
usaha perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) direalisasikan. Setelah sektor
perbankan, tambang, serta
minyak dan gas (migas), kini
giliran logistik yang akan dilebur dalam satu holding.
Denny Fikri, Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo,
menilai, sinergi logistik BUMN
perlu dilakukan. Melalui integrasi perusahaan akan terjadi penguatan baik dari sisi jaringan (networking) serta infrastruktur.
Menurutnya, ada beberapa
perusahaan logistik yang memang perlu diintegrasikan.
"Kami menyambut baik rencana itu, Angkasa Pura Kargo
siap saja terutama untuk pergudangan dan transportasi
udara," kata Denny kepada
KONTAN, Kamis (28/12).
Apalagi, saat ini perusahaan
yang bergerak di bisnis logistik memiliki gudang masingmasing. Sehingga, bila dintegrasikan dan dapat dipakai
semua perusahaan yang menjadi anggota holding, maka
pertumbuhan bisnis korporasi
tersebut akan lebih maksimal.
"Jadi yang pertama itu diperhatikan adalah sinergi dari sisi
aset terlebih dahulu, " ujar
Denny.
Dengan holding, masingmasing perusahaan logistik
pelat merah akan saling berkontribusi dengan kekuatan
mereka. Sehingga bisa menorehkan pertumbuhan bisnis
yang lebih baik.
Denny mengakui, untuk
menggabungkan beberapa
perusahaan yang sudah memiliki budaya kerja masingmasing bukan hal mudah.
Adaptasi budaya kerja antara

satu perusahaan dan perusa- yang menjadi sasaran pem- sih terlalu dini untuk dibicarahaan lain memiliki standar bentukan holding ini antusias kan," tandas Gilarsi Wahju
operasional berbeda. Namun, menyambut rencana tersebut. Setijono, Direktur Utama Pos
menurut Denny, ini menjadi PT Pos Indonesia adalah salah Indonesia.
tantangan terbentuknya siner- satunya.
Sekadar mengingatkan, rengi perusahaan.
PT Pos sampai saat ini ma- cana penggabungan anakAgar dapat berjalan mulus, sih enggan membicarakan anak usaha BUMN yang berperlu dilakukan sosialisasi soal rencana penggabungan gerak di sektor logistik tersedan kajian matang. Hitungan BUMN logistik tersebut. "Ma- but diungkapkan oleh Menteri
di atas kertas, memBUMN Rini Soebutuhkan waktu semarno. Rencana ini
Perusahaan BUMN yang Memiliki
tidaknya dua tahun
sekaligus meresAnak Usaha Sektor Logistik
agar sumber daya
pons titah dari Premanusia (SDM) di
siden Joko Widodo.
Anak Perusahaan
masing-masing per"Melihat apa yang
PT Angkasa Pura Logistik
usahaan bisa ber- PT Angkasa Pura I
selalu ditekankan
adaptasi untuk satu PT Angkasa Pura II
Bapak Presiden,
PT Angkasa Pura Kargo
sinergi baru.
BUMN ini banyak
Perum Badan Urusan Logistik PT Jasa Prima Logistik
sekali anak cucunya. Anak cucu ini
PT
Kereta
Api
Indonesia
PT
Kereta
Api
Logistik
Masih dini
mempunyai aktiviPT Pos Indonesia
PT Pos Logistik Indonesia
Tidak seluruh pertas yang mirip satu
Sumber: Riset KONTAN sama lain. Paling
usahaan BUMN

kelihatan itu logistik," ujar
Rini, beberapa waktu lalu.
Pemerintah melihat, dengan
kesamaan sektor bisnis yang
digeluti oleh perusahaan-perusahaan BUMN itu, terjadi
kecendrungan mereka bersaing langsung dan saling menjatuhkan. Padahal, sebagai
perusahaan pemerintah seharusnya lebih menggerakkan
perekonomian negara.
Saat ini tercatat sejumlah
perusahaan BUMN yang anak
usahanya bergerak di sektor
logistik. Sebut saja PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II,
Perum Badan Urusan Logistik
(Bulog), dan PT Kereta Api
Indonesia. Selain itu, ada juga
PT Pos Indonesia yang memang merupakan BUMN di
sektor logistik.
■

Program Magang

Dok TMMIN

Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Turmudi Sujiargiono (tengah) berbincang dengan peserta program
pemagangan di Toyota Motor Manufacturing Indonesia Plant Karawang, usai penyerahan secara simbolis sertifikat
peserta pemagangan nasional 2017 oleh Presiden Joko Widodo di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK)
Kemnaker, Bekasi (27/12). Program pemagangan ini bagian dari komitmen Toyota Indonesia untuk turut berperan aktif
dalam mendukung program pemerintah di bidang peningkatan kapabilitas SDM industri berdaya saing global.

Perjalanan Bisnis Mark & Spencer

B

agi yang sering ke mal
pasti mengenal Mark &
Spencer (M&S) dengan
kantong belanja khas simplistik warna hijau. Namun tahukah Anda bahwa Mark &
Spencer bukan sekadar department store kelas menengah belaka? Produk-produk
fesyen, bedding, lotion, food
and beverage dan pembersih
domestik seperti detergen
mungkin sudah lama Anda
kenal.
Yang ajaib, kini produkproduk terbaru mereka telah
merambah ke bisnis perbankan, teknologi, dan energi. Jadi
ada M&S Bank, M&S Energy,
dan M&S TV and Online Services.
M&S Bank melayani konsumen dengan akun rekening
tabungan, checking, kartu
kredit, personal loans, asuransi, serta travel insurance
dan travel savings. Jadi produk-produk perbankan mereka termasuk tipikal. Home
mortgage alias kredit pemilikan rumah (KPR) mulai
ditawarkan tahun 2018.
Bekerjasama dengan Scottish & Southern Energy, M&S
Energy melayani konsumen
dengan berbagai kebutuhan
energi: gas, listrik, dan energi
hijau. Seluruhnya alias 100%
energi listrik yang mereka
tawarkan bersumber dari

pembangkit listrik tenaga air
alias PLTA (hydro power).
Terhitung pada tahun 2020
mendatang, 100% energi mereka akan berasal dari renewable sources.
Uniknya, M&S juga berpartner dengan BP di pompapompa bensin. Sehingga para
pengisi bensin dapat sambil
berbelanja makanan dan minuman. Mirip Seven Eleven
dan Circle K di mancanegara.
Sementara, M&S TV adalah stasiun televisi shopping
di Inggris Raya, seperti GVC
di Amerika Serikat. Isinya
acara-acara televisi yang
menjual berbagai produk mereka. M&S TV juga mempunyai channel di YouTube.
Selain itu, terhitung pada
tahun 2010, Mark & Spencer
juga telah meluncurkan 36
gerai yang menjual produkproduk teknologi, termasuk
instalasi televisi dan berbagai
bantuan teknikal. Ini mirip
dengan Best Buys di AS.
Dalam dunia food and
beverage, Mark & Spencer
juga sangat diperhitungkan.
Oakham menyuplai telur dan
ayam free-range organik eksklusif untuk Mark & Spencer.
Sedangkan minuman
anggur mereka memenangkan dua penghargaan bergengsi di tahun 2006 dan

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
2007 The Decanter World
Wine Awards dan The International Wine Challenge untuk
produk 2005 Secano Pinot
Noir dari Leyda Valley, Cile.
Beberapa hal yang dapat
kita pelajari dari perjalanan
bisnis M&S. Pertama, sourcing produk global: Produkproduk M&S di-sourcing dari
70 negara. Jadi, tidak ada
istilah sedang tidak musim.
Mengingat iklim belahan
bumi utara dan selatan terbalik dan saling melengkapi.
Harga dan kualitas juga dapat dikuasai mengingat volume yang dibutuhkan.
Kedua, diversifikasi produk: Jutaan produk Mark &

Spencer terbentang dari fesyen, food and beverage, bath
and body, cleaning products,
elektronik, perbankan, stasiun TV, hingga energi hijau.
Hampir semua yang diperlukan konsumen, sejak lahir
hingga masa dewasa, bisa
ditemukan di bawah payung
Mark & Spencer.
Ketiga, pemasaran inovatif: Strategi pemasaran yang
diadopsi Mark & Spencer
mengikuti perubahan perilaku konsumen di era digital.
Pemasaran dilakukan online
dan offline, baik secara digital maupun analog. Dengan
menguasai satu stasiun TV
khusus untuk TV shopping
menunjukkan masifnya strategi pemasaran Mark & Spencer
Keempat, strategi akar
rumput: Kerjasama Mark &
Spencer dengan pompa-pompa bensin BP merupakan salah satu bentuk strategi akar
rumput yang genial. Bentuk
convenience store memang
sangat praktis bagi para konsumen yang mempunyai
waktu terbatas.
Kelima, energi hijau: Bukti integritas dan tanggung
jawab sosial Mark & Spencer
tidak diragukan lagi. Dengan
penggunaan hydro power
M&S Energy, mereka memasarkan rasa tenang bagi para

konsumen bahwa masa depan
planet bumi akan tetap baik.
Keenam, praktik bisnis
berintegritas: Integritas sangat penting artinya bagi
manajemen Mark & Spencer.
Kultur bisnis Inggris yang
mengutamakan sopan santun
dapat terbaca dari kultur bisnis Mark & Spencer yang
mengutamakan standar kebersihan dan kerapihan ala
British style dalam makna
literal dan figuratif.
Di situs Mark & Spencer,
legalese mengenai anti modern slavery (anti perbudakan
modern) dan sustainable
farming (pertanian berkesinambungan), misalnya, tertulis dengan sangat jelas dan
sangat pantas ditiru. Standar
British yang tinggi dalam
berbisnis sangat mengutamakan disclosure yang dapat
dipertanggung jawabkan.
Akhir kata, mulailah bisnis apa saja sesuai dengan
skill dan talenta Anda. Pasanglah standar kualitas
tinggi, bukan hanya dari segi
produk, namun juga dari segi
sourcing produk.
Jangan membatasi diri
dalam ekspansi. Partnership
dengan berbagai entitas berstandar tinggi memungkinkan diversifikasi produk dengan kualitas tinggi dengan
hasil mencengangkan.
■
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Hingga kuartal III-2017, Semen Indonesia mencatat
pendapatan Rp 20,55 triliun.
JAKARTA. Penjualan semen
diproyeksikan masih kokoh
hingga akhir tahun ini. Produsen semen mengaku, hingga
saat ini tren penjualan masih
positif, sehingga mereka optimistis dapat meraih target.
Ambil contoh, PT Semen
Indonesia Tbk. Emiten berkode saham SMRG di Bursa Efek
Indonesia (BEI) ini masih
membukukan pertumbuhan
volume penjual sampai November lalu. Salah satu faktor
yang mempengaruhi peningkatan penjualan ini tidak lain
berasal dari proyek-proyek
infrastruktur pemerintah yang
masih ngebut.
Agung Wiharto, Sekretaris
Perusahaan Semen Indonesia,
mengatakan, melihat penjualan hingga 11 bulan pertama
tahun 2017 pihaknya optimistis, meraih peningkatan volume penjualan. "Kami memprediksikan bisa meningkat sekitar 5-6% tahun ini," ujar Agung
Wiharto kepada KONTAN,
Kamis (28/12).
Hingga November 2017,
penjualan Semen Indonesia di
pasar domestik terpantau sudah meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu. Bahkan,
bila dikonsolidasikan dengan
penjualan ekspor, kenaikan
mencapai sekitar 8%.
Mengutip data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), total
penjualan Semen Indonesia
periode Januari-November
2017 mencapai 26,43 juta ton.
Jumlah ini tumbuh 9,9% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu, sebanyak 24,05 juta ton.
Perinciannya, penjualan
domestik sebanyak 24,73 juta
ton, tumbuh 5,2% dibandingkan periode Januari-Novem-

ber tahun lalu seberat 23,49
juta ton. Sedangkan penjualan
ekspor mencapai 1,7 juta ton,
naik tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun
lalu sebesar 550.000 ton.
Hingga kuartal III-2017, Semen Indonesia mencatat pendapatan Rp 20,55 triliun. Jumlah ini naik 7,7% dibandingkan
periode yang sama tahun lalu,
sebesar Rp 19,08 triliun.
Moncernya penjualan semen juga terjadi di PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk.
Emiten berkode saham INTP
di BEI ini optimistis, penjualan di akhir tahun ini bakal se-

Produsen semen
masih optimistis
meraih target
penjualan tahun
ini.
suai target awal.
Bulan Oktober dan November menjadi puncak penjualan
semen Indocement, karena
meningkat signifikan. "Kuartal
IV ini bisa lebih baik dibandingkan kuartal III karena di
Oktober dan November volume penjualan kami tinggi,"
ujar Antonius.
Indocement optimistis,
sampai akhir tahun pertumbuhan volume penjualan bisa
sekitar 6%-7%, dengan total
produksi 17 juta ton. Sampai
November, volume penjualan
Indocement lebih dari 15 juta
ton. Di tahun 2018, Indocement masih memasang target
pertumbuhan yang konservatif di kisaran 5%-6%.
Agung Hidayat

Gerai

Vivo Klaim Mencapai Rekor
Produksi Smartphone
JAKARTA. PT Vivo Mobile Indonesia mengklaim telah
mencatatkan rekor produksi smartphone. Dengan pencapaian tersebut, Vivo dapat mempertahankan posisi sebagai
lima besar brand smartphone di Indonesia.
"Dengan penerimaan masyarakat yang semakin positif,
Vivo telah memproduksi jutaan smartphone untuk pasar
domestik dan terus memperkuat pasar kami," terang Edy
Kusuma, Brand Manager Vivo Mobile Indonesia, dalam
siaran persnya, Kamis (28/12). Setelah melihat respons
masyarakat yang positif, tahun ini Vivo berencana mengembangkan pusat produksi lokal dengan ekspansi pabrik kedua yang bertempat di kawasan Cikupa, Banten. Selain itu, Vivo pun menambah kapasitas produksi untuk
kebutuhan domestik.
Dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang
telah mencapai lebih dari 32%, Vivo menjamin kontribusi
tenaga kerja lokal yang terserap akan maksimal. Terhitung,
Vivo telah memiliki, 20.000 terminal pengecer lokal dan
16.000 diler lokal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Maizal Walfajri

Jadwal KRL Duri-Tangerang
Segera Disesuaikan
JAKARTA. Beroperasinya kereta bandara sejak Selasa
(26/12), belum mempengaruhi jadwal perjalanan kereta rel
listrik (KRL) lintas Duri-Tangerang. Belum adanya penyesuaian jadwal lantaran KA Bandara pada tahap awal beroperasi baru melayani 42 perjalanan per hari.
Penyesuaian jadwal akan berlaku setelah PT Railink sebagai operator KA bandara mengoperasikan secara penuh
jadwal perjalanan. Yaitu sebanyak 82 perjalanan pada awal
Januari 2018 sesuai program yang telah disosialisasikan
Railink. "Jika KA Bandara sudah beroperasi 82 perjalanan,
terkait informasi jadwal terbaru perjalanan KRL lintas Tangerang-Duri (PP) nanti para pengguna jasa dapat mengakses situs kami di www.krl.co.id," kata Direktur Utama PT
Kereta Commuter Indonesia Muhammad Nurul Fadhila
dalam keterangan pers, Kamis (28/12).
Saat ini PT Kereta Commuter Indonesia mengoperasikan
926 perjalanan KRL per hari. Untuk memaksimalkan kapasitas angkut dengan frekuensi perjalanan tersebut, PT Kereta Commuter Indonesia semakin banyak mengoperasikan KRL dengan formasi 10 dan 12 kereta termasuk lintas
Tangerang-Duri (PP).
Dina Mirayanti

