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Investasi Petrokimia Antre
Kemenperin: Ada 11 rencana investasi petrokimia siap dieksekusi di tahun 2018 sampai 2025
Petrus Dabu
JAKARTA. Meski dibayangbayangi oleh tingginya impor
bahan baku, investasi di sektor industri petrokimia tetap
melaju. Mengutip data Kementerian Perindustrian
(Kemperin) hingga tahun 2025
mendatang setidaknya ada 11
rencana investasi yang siap
dilaksanakan mulai tahun ini.
Muhammad Khayam, Direktur Industri Kimia Hulu Kemperin, mengatakan, terdapat
tiga rencana investasi pabrik
petrokimia yang paling besar
untuk segera direalisasikan.
Pertama, proyek industri metanol menjadi olefin di Teluk
Bintuni, Papua Barat dengan
investasi sekitar US$ 2,5 miliar.
Investor potensial dalam
proyek ini adalah PT Pupuk
Indonesia, Sojitz, Ferrostaal,
dan LG. Proyek ini diperkirakan dilelang pada Oktober
2018 ini dan beroperasi pada
tahin 2021 atau 2022.
Kedua, proyek industri
naphtha cracker milik PT
Chandra Asri. Proyek ini terdiri atas dua segmen yaitu
proyek peningkatan kapasitas
dan pembangunan cracker
baru. Investasi proyek peningkatan kapasitas sebesar
US$ 5,442 miliar, sedangkan
proyek pembangunan twin
cracker baru senilai US$ 5
miliar.
Ketiga, proyek industri
naphtha milik Lotte Chemical
di Cilegon, Banten dengan investasi sebesar US$ 3,5 miliar.
Proyek ini diproyeksikan selesai tahun 2023. "Minat investor
ini sudah mulai banyak. Sebenarnya mulai dari tahun 2011,
ketika Indonesia medapat investment grade itu, kemudian
tax holiday," ujar Khayam,
Kamis (25/1).

Selain minat investasi yang
positif, permintaan produk
petrokimia dalam negeri juga
bertumbuh. Tahun ini, diperkirakan dapat meningkat sebesar 6% sampai 7%.
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengejar
target tersebut. Di antaranya
mendorong realisasi penurunan harga gas menjadi US$ 6
per mmbtu dan revisi bea masuk liquefied petroleum gas
(LPG) dari 5% menjadi 0%.

Impor bahan baku
Ketergantungan bahan baku
industri petrokimia masih sangat besar. Tercatat, dari total
kebutuhan bahan baku industri petrokimia dalam negeri
sebanyak 5,6 juta ton per tahun, hampir separuhnya dipe-

nuhi dari impor. "Tidak adanya perkembangan signifikan
pada investasi di sektor petrokimia dua dekade terakhir
berdampak pada minimnya
suplai kebutuhan akan produk
petrokimia dari pabrikan dalam negeri," terang Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Bidang Industri, Johnny Darmawan.
Melihat kondisi seperti ini,
Johnny menilai, industri petrokimia nasional masih akan
sulit bersaing. Oleh karenanya, perlu pembenahan struktur industri antara hulu minyak dan gas (migas) dengan
hilir.
Perlu dicatat, industri petrokimia merupakan sektor
strategis, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius.
Apalagi industri turunan sa-

ngat membutuhkan industri
petrokimia s untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Rauf Purnama, Ketua Komite Tetap Industri Kimia & Petrokimia Kadin menyuarakan
hal senada. Menurutnya, industri petrokimia berkontribusi besar ke negara karena
menambah devisa dari pro-
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duk-produk ekspor.
Agar industri petrokimia
berjalan dengan baik dan berkelanjutan, perlu sinergi yang
baik dengan industri hulu migas. "Industri petrokimia punya posisi strategis dalam
pembangunan industri secara
keseluruhan dalam rantai produksi lintas sektor industri,"
ujar Rauf.
Kadin mengatakan, ada empat poin supaya industri petrokimia dapat lebih menggeliat. Yakni, ketersediaan bahan
baku dan energi dengan harga
kompetitif, Kebijakan yang
mendukung industri petrokimia, pengembangan Tingkat
Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (SDM).
■

Printer Profesional

KONTAN/Muradi

Direktur PT Astra Graphia Tbk Arifin Pranoto (kedua dari kanan) meluncurkan peluncuran printer anyar di Jakarta (25/1).
Astragraphia Document Solution meluncurkan printer Iridesse Production Press yang merupakan printer high end untuk
kalangan profesional.

Sang Legendaris, Parfum Chanel No. 5

D

i tahun 2009, parfum
Chanel No. 5 mendapat
gelar The Most Seductive Scent berdasarkan pool
internasional. Fenomena ini
sungguh menarik mengingat
pertama kali dipasarkan
pada tahun 1921. Kini, usianya telah mencapai 98 tahun.
Kehebatan parfum ini sangat erat hubungannya dengan Mademoiselle Coco
Chanel, desainer fesyen yang
mengubah kultur berpakaian
para perempuan Prancis di
awal abad lalu. Masa lalunya
sederhana.
Ia putri seorang pencuci
pakaian dan pedagang asongan di pasar. Ketika orang
tuanya meninggal dunia, ia
dibesarkan oleh para biarawati di Aubazine.
Sebenarnya bagaimana
perjalanan parfum legendaris
Chanel No.5 itu? Unik. Sebagai fesyen desainer, Coco
Chanel perlu mengukur dan
mendandani para perempuan
sosialita di masa itu. Ternyata, tidak sedikit dari mereka
yang mempunyai bau tubuh
kurang sedap.
Bagi Chanel, para pemakai desainnya perlu menebarkan wangi sesegar desain
mode yang mereka kenakan.
Jadilah ia mencari pakar
parfum yang dikenal sebagai

nose.
Di masa itu, wewangian
sitrus, seperti lemon, jeruk
dan bergamot sangat digemari, tapi biasanya tidak bertahan lama di kulit. Sesungguhnya, para pakar parfum kala
itu telah berhasil memisahkan aldehydes yang telah
mampu menghasilkan jenis
wangi tersebut.
Di tahun 1920, ketika berlibur di Cote d'Azur, ia bertemu dengan pakar parfum
bernama Ernest Beaux. Mereka bekerja sama setelah beberapa bulan mencari wangi
yang sesuai.
Setelah sepuluh sampel
wewangian diuji coba, Chanel
menyukai parfum nomor 5.
Ya, sejarah nama populer
tersebut ternyata sederhana.
Uniknya lagi, ada gosip
bahwa sebenarnya parfum
nomor 5 tersebut adalah hasil
"kecelakaan" karena asisten
Beaux memasukkan terlalu
banyak aldehyde. Chanel No.5
mengandung sari melati, mawar, sandalwood dan vanila
yang khas cita rasa bunga
dengan sedikit sentuhan sabun wangi.
Unsur bersih sangat terasa. Pemakai seakan-akan
baru selesai mandi dengan
sabun yang bertahan lama di
kulit.
Aktivasi merek Chanel No.

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
5 dilakukan dengan sederhana, tapi. Coco Chanel mengundang Beaux dan para sahabat sosialita ke restoran
berkelas di Riviera untuk merayakan peluncuran parfum
tersebut.
Dengan menyemprotkan
parfum di sekitar meja makan, para undangan dan
pengunjung terekspos secara
alami. Mereka terkesima dan
menanyakan jenis parfum
tersebut dan bisa dibeli di
mana.
Bagi Coco Chanel, ini
adalah bukti kedahsyatan
parfum Chanel No.5 ini. Dan
terbukti ia adalah disruptor
parfum sepanjang sejarah fe-
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Minat investor industri petrokimia sudah
mulai banyak.
Muhammad Khayam, Direktur Industri
Kimia Hulu Kementerian Perindustrian

syen dan industri parfum.
Sejak Chanel No.5 meledak
di pasar, parfum-parfum
dari rumah-rumah mode
lainnya di Paris mendapatkan ilham meluncurkan parfum serupa. Di sinilah milestone penting perkembangan
parfum modern internasional.
Selain wanginya yang
membentuk sejarah, bentuk
botolnya sangat disruptif di
masa itu. Dengan tutup diamond cut yang diinspirasi
oleh The Place Vendome di
Paris, bentuk persegi botolnya
masih tetap digunakan hingga hari ini.
Tiga puluh tahun setelah
peluncuran di tahun 1921,
botol Chanel No.5 menjadi ilham lukisan Andy Warhol
yang kontemporer. Lukisan
retro berwarna cerah ini
menjadi masterpiece.
Chanel No. 5 juga membentuk sejarah di dunia periklanan Amerika Serikat
(AS). Parfum ini merupakan
parfum pertama yang pernah
diiklankan dalam acara televisi langsung kejuaraan football AS the Super Bowl.
Di tahun 1937, Coco
Chanel menjadi bintang iklan
Chanel No.5 untuk majalah
fesyen Harper's Bazaar dengan
latar belakang The Ritz. Merek
Chanel No.5 semakin mele-

genda dengan endorsement
dari para bintang Hollywood
dan ikon kultural. Seperti
Marilyn Monroe, Catherine
Deneuve, Candice Bergen,
Lauren Hutton and later Nicole Kidman, Audrey Tautou,
Brad Pitt, dan Gisele Bundchen.
Regulasi Uni Eropa mengenai parfum di tahun 2014
melarang penggunaan atranol, chloroatranol dan oak
moss. Padahal, Chanel No.5
menggunakan sumber wangi
oak moss, yang dapat menyebabkan reaksi alergi dermatitis.
Namun, wangi oak moss
diperbolehkan sepanjang dua
jenis molekul atranol dan
chloroatranol disubstraksi.
Substraksi ini membutuhkan
proses reaksi kimia yang tepat, agar wangi tetap identik
dengan versi yang lama, namun aman bagi para penderita alergi.
Minimal ada tiga hal yang
dapat kita pelajari dari perjalanan penciptaan parfum legendaris ini. Pertama, kolaborasi dengan pakar yang tepat
mengakselerasi progres. Kedua, terkadang "kesalahan"
ramuan malah membawa
disrupsi. Ketiga, taktik pemasaran kreatif di audiens yang
tepat adalah salah satu kunci
sukses
■

■ OTOMOTIF

Investasi Otomotif
Bergantung Pasar

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Suasana peresmian diler BMW Thamrin City Sales Outlet di
Jakarta, Kamis (25/1).
JAKARTA. Pemerintah terus
menggencarkan lokalisasi
produk otomotif. Salah satunya lewat Peraturan Menteri
Perindustrian (permenperin)
nomor 34/2017 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat
atau Lebih.
Melalui beleid yang diteken
pada 4 September 2017 tersebut, diharapkan investasi sektor otomotif yang masuk akan
bertambah. Sekaligus juga
bakal menguatkan produksi
nasional.
Merespons kebijakan aturan Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) tersebut, tidak
semua pabrikan otomotif bergegas untuk menggelontorkan
investasi mereka di tanah air
karena harus melihat prospek
penjualan.
Karen Lim, Presiden Direktur BMW Group Indonesia,
mengatakan, untuk merakit
produksi lokal pihaknya akan
melihat permintaan pasar terlebih dahulu. "Semua tergantung banyaknya permintaan
terhadap suatu produk. Tapi
saat ini kami belum bisa
menginformasikan produk
mana lagi yang akan dirakit,"
jelas Karen, Kamis (25/1).
Sebelumnya, BMW akan
mengambil bagian inisiatif
pemerintah dalam mendorong
pertumbuhan industri otomotif terutama segmen premium. Sebagai informasi, sejak
tahun 2011 lalu, BMW Group
Indonesia telah bekerja sama
dengan PT Tjahja Sakti Motor
dan PT Gaya Motor dalam
menghadirkan kendaraan
BMW versi completely knock
down (CKD).
Setidaknya ada enam seri
produk mobil BMW yang menerapkan skema CKD. Di antaranya, BMW Seri 3, BMW

Seri 5, BMW X1, BMW X3,
BMW X5, dan terbaru BMW
Seri 7, yang merupakan kendaraan paling mewah dari
brand BMW.
Sementara, komitmen pembangunan pabrik otomotif di
dalam negeri telah diutarakan
PT Hyundai Oto Komersial
Indonesia yang rencananya
dimulai pada tahun ini. Perlu
diketahui, pembangunan pabrik di dalam negeri ini tidak
lepas dari joint venture antara Hyundai Oto Komersial Indonesia dan Hyundai Motor

BMW masih akan
melihat prospek
pasar sebelum
menambah
investasi.
Company.
Ari Tristianto Wibowo,
Marketing Manager Hyundai
Oto Komersial Indonesia, mengatakan, Hyundai Oto Komersial Indonesia dan Hyundai Motor Company sepakat
membangun perusahaan sekaligus pabrik perakitan
Hyundai Truk dan Bus. Pabrik
tersebut akan dibangun di kawasan Artha Industrial Hill
Karawang, Jawa Barat (Jabar).
Diperkirakan, pabrik yang
akan dibangun ini dapat menyerap sekitar 500 tenaga
kerja. Adapun beberapa produk mobil yang bakal dihasilkan di pabrik ini adalah Truk
Xcient dan All New Mighty
sebanyak 2.000 unit per tahun.
Eldo Rafael

■ KINERJA KRAKATAU STEEL

KRAS Incar Kenaikan
Penjualan 40%
JAKARTA. PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk berupaya meningkatkan volume penjualan
baja sebesar 2,8 juta ton pada
tahun ini. Jumlah ini meningkat sekitar 40% dibandingkan
tahun lalu.
Emiten berkode saham
KRAS di Bursa Efek Indonesia
(BEI) ini melakukan berbagai
strategi. Salah satunya memperbanyak suplai baja ke perusahaan domestik dan juga
ekspor.
Bukan tanpa alasan Krakatau Steel memacu penjualan
baja domestik. Kebutuhan
baja dalam negeri diproyeksi
masih akan terus meningkat,
seiring dengan proyek-proyek
infrastruktur yang masih berjalan.
Diperkirakan kebutuhan
baja nasional setiap tahun
mengalami peningkatan sekitar 1 juta ton. Sekadar informasi, pada tahun 2016 lalu
kebutuhan baja lokal mencapai 12,7 juta ton.
Purwono Widodo, Direktur
Pemasaran Krakatau Steel,
mengatakan, akibat perbaikan
mesin (overhaul) pabrik baja
lembar panas atau hot strip
mill di tahun lalu volume
produksi menjadi tidak maksimal.
Kini, setelah mesin dapat
beroperasi normal, kapasitas
produksi dapat dimaksimalkan. Sehingga, target produksi
yang ditetapkan pada tahun
ini diharapkan bisa tercapai.
Ada tiga sektor utama yang
menjadi andalan penjualan
produk baja Krakatau Steel.
"Kami menyuplai baja ke proyek konstruksi, infrastruktur,
minyak dan gas," kata Purwono kepada KONTAN, Kamis
(25/1).
Dari beberapa sektor terse-

but, salah satu proyek yang
dibidik ialah proyek jalan tol.
Apalagi tahun lalu Krakarau
Steel sudah menyuplai baja
untuk jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated.
Penggunaan konstruksi
baja dalam proyek jalan tol
sudah marak diterapkan di
Indonesia. Baja ini menggantikan beton.
Terbaru, Krakatau Steel
juga meneken kontrak perjanjian suplai jangka panjang
atau long term supply agreement dengan produsen baja
canai dingin, yakni PT Essar
Indonesia. Dalam kerjasama
ini, Krakatau Steel menyuplai
produk baja canai panas ke
Essar Indonesia untuk digiling
kembali menjadi produk baja
canai dingin maupun produk
galvanis.
Selain mengandalkan pasar
dalam negeri, Krakatau Steel
juga berupaya mengembangkan pasar ekspor ke negaranegara di kawasan Asia Tenggara dan juga Australia. "Kami
mempersiapkan baja untuk
ekspor, mengingat akan segera beroperasinya pabrik hot
strip mill 2, maka ada tambahan kapasitas sebanyak 1,5
juta ton," kata Purwono.
Saat ini, kapasitas produksi
baja Krakatau Steel dan PT
Krakatau Posco (perusahaan
patungan Krakatau Steel dan
Posco) di Cilegon Banten
mencapai 4,5 juta ton. Volume
produksi ini akan meningkat
setelah pabrik hot strip mill
2 berkapasitas 1,5 juta ton
beroperasi di akhir tahun 2019
mendatang. Sehingga total
produksi baja PT Krakatau
Steel akan mencapai 6 juta
ton.
Eldo Rafael

