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Optimisme Perekat EKAD
PT Ekadharma International Tbk berencana menambah lima cabang baru tahun ini
Ika Puspitasari
JAKARTA. PT Ekadharma International Tbk masih optimistis, kinerja bisnis tahun ini
tetap positif. Emiten berkode
saham EKAD di Bursa Efek
Indonesia (BEI) ini memasang
target penjualan sebesar
Rp 730 miliar. Jumlah ini naik
13,5% dibandingkan realisasi
tahun lalu Rp 643 miliar.
Di laba bersih, produsen
perekat dengan merek Daimaru, Superfix dan Ekatape ini
memasang target tahun ini Rp
80 miliar. Lebih tinggi 6,6% dibandingkan torehan tahun
lalu sebesar Rp 75 miliar. Perusahaan ini akan melakukan
berbagai strategi guna mencapai target tersebut.
Presiden Direktur Ekadharma International Judi Widjaja
Leonardi mengatakan, salah
satu yang jadi fokus Ekadharma International saat ini adalah menaikkan produksi serta
merilis produk-produk baru.
Selain itu, supaya pangsa
pasar semakin melebar Ekadharma International memperluas cabang usaha. Tercatat, saat ini Ekadharma International memiliki 33 cabang
yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tahun ini, Ekadharma International berencana menambah lima cabang lagi.
Contohnya, di Cibinong yang
dibuka pada Januari lalu. Kemudian, di Tangerang Selatan
di bulan Mei ini. Sementara di
Banda Aceh dan Karawang
rencananya dibangun pada
kuartal III-2018. Serta Purwokerto pada kuartal IV-2018.
Dengan penambahan kantor cabang ini, Judi berharap
dapat meningkatkan jumlah
pelanggan. "Selain juga mempercepat distribusi, serta meningkatkan penjualan Eka-

Direktur Ekadharma International, Lie
Phing pangsa pasar
dalam negeri masih
2017 2016 2015
Penjualan bersih 643,59 568,63 531,53 mendominasi penjualan Ekadharma InterLaba bersih
76,19 90,68 47,04
national. “Penjualan
Aset
796,76 702,50 389,69 di Indonesia masih
Ekuitas bersih
662,81 592,00 291,96 paling besar, yakni
Ket : dalam Rp miliar
Sumber: IDX mencapai 90%, sedangkan Malaysia
dharma International," kata
masih sekitar 10%,”
Judi, Kamis (17/5).
kata Lie.
Guna mendukung rencana
ekspansi bisnis tahun ini, Eka- Pasar e-commerce
dharma International telah
menganggarkan belanja moPesatnya perkembangan
dal atau capital expenditures pasar online atau e-commerce
(capex) sebesar Rp 30 miliar. turut menjadi incaran EkaSelain untuk penambahan ca- dharma International. Salah
bang baru, dana tersebut juga satunya adalah menjalin kerakan digunakan untuk penam- jasama dengan Bukalapak.
bahan produk dan investasi.
Pembicaraan untuk kerjasa-

Kinerja PT Ekadharma
International Tbk
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Kalau tidak didukung insentif fiskal atau non
fiskal, akan sulit memproduksi mobil listrik.
Abraham Mose, Direktur Utama
PT Pindad (Persero)

ma ini sudah berjalan sejak
secara intensif. “Kami terus
mengusahakan, kami sudah
menjajaki kerjasama dengan
Bukalapak sejak delapan bulan yang lalu,” kata Jadi.
Dengan bergabung masuk

■ IPO KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

Persiapan IPO Anak
KRAS Sudah Matang

ke bisnis e-commerce akan
mempermudah para pelanggan, dan meningkatkan pendapatan. “Kami perlu membuat patokan harga, dan ini merupakan kesempatan emas,"
kata Judi.
■

Dividen Rp 12,58 miliar
EKADHARMA International membagikan dividen sebesar
Rp 12,58 miliar atau Rp 18 per saham di tahun buku 2017.
Sepanjang tahun lalu, Ekadharma International mencatatkan kinerja bisnis yang baik.
Mengutip laporan keuangan tahun lalu, jumlah aset Ekadharma International sebesar Rp 796,76 miliar, naik 13,41%
dibandingkan tahun sebelumnya. Lie menyatakan, kenaikan ini dipengaruhi oleh modal kerja yang meningkat. Sedangkan jumlah liabilitas di tahun 2017 sebesar Rp 133,93
miliar, meningkat 21,20% ketimbang tahun 2016.
■

Kedatangan Kapal Selam

ANTARA/Zabur Karuru

Prajurit TNI Angkatan Laut (AL) berada di atas KRI Ardadedali-404 ketika tiba di Dermaga Kapal Selam Koarmatim,
Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/5). KRI Ardadedali-404 merupakan kapal selam diesel elektrik type 209/1400
pesanan kedua Indonesia dari Korea Selatan, sekaligus menjadi kapal selam keempat milik TNI AL.

ANTARA/Asep Fathulrahman

Dana IPO yang diperoleh akan digunakan untuk ekspansi
penambahan dermaga.
JAKARTA. PT Krakatau Bandar Samudera pengelola Pelabuhan Cigading, Banten siap
melepas sahamnya ke publik.
Anak usaha PT Krakatau Steel
Tbk ini siap melantai di bursa
alias initial public offering
(IPO) di semester II-2018.
Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel Suriadi Arif mengatakan, saat ini proses persiapan IPO masih terus berlangsung. "Sekarang tahap
pemilihan profesi penunjang,"
kata Suriadi kepada KONTAN,
Kamis (17/5).
Terkait potensi saham yang
dilepas ke publik Suriadi belum mau membeberkan lebih
lanjut. Pihaknya masih menunggu prospektus selesai
dan lembaga penjamin emisinya masih dalam tahap pemilihan.
Sebelumnya, Tonno Sapoetro, Presiden Direktur Krakatau Bandar Samudera menjelaskan, untuk mempersiapkan
IPO tersebut pihaknya terus
merapikan kinerja. Tahun lalu
perusahaan ini mengklaim
meraup pendapatan sekitar
Rp 900 miliar dengan laba sekitar Rp 192 miliar.
Dana IPO akan digunakan
untuk ekspansi penambahan
dermaga. Pada tahun 2017,
kapasitas dermaga mencapai
17,6 juta ton per tahun. Harap-

an Krakatau Bandar Samudera, pada tahun 2020 kapasitas
dermaga bisa melonjak menjadi 40 juta ton.
Tonno berharap, pasca IPO
nanti kinerja perusahaan ini
akan meningkat. "Harapannya
usai IPO, di tahun 2020 nanti
pendapatan minimal mencapai Rp 1,2 triliun dan net profit
mencapai Rp 200 miliar," jelas
Tonno, beberapa saat lalu.
Direktur Utama Krakatau
Steel Mas Wigrantoro Roes

Proses persiapan
IPO yang
dilakukan KBS
masih terus
berjalan.
Setiyadi mengatakan Krakatau Bandara Samudera merupakan anak usaha paling siap
secara administrasi. "Anak
usaha kami yang layak IPO
ada tiga. Tapi yang waktunya
tepat tahun ini Krakatau Bandar Samudera," kata Mas Wig.
Emiten berkode saham KRAS
ini menargetkan, tahun depan
ada satu hingga dua anak perusahaan yang siap IPO lagi.
Eldo Rafael

Proyek Mobil Listrik (1)

Mengenal Gutenberg, Pionir
Entrepreneur Teknologi

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

J

ohannes Gutenberg
(1398-1468) adalah pionir entrepreneur teknologi. Fakta ini lebih jarang
terdengar dibandingkan dengan dirinya sebagai penemu mesin cetak movable type
pertama di dunia. a
Mesin cetak sendiri sudah hadir ribuan tahun di
dunia melalui tangan inventor China. Versi mereka
menggunakan blok-blok kayu
dengan beberapa karakter
yang ditekan di atas kertas.
Kemudian, Tiongkok juga
menemukan mesin cetak
movable dengan setiap huruf
yang ditata rapi di atas setiap helai kertas. Namun
mengingat jumlah karakter
dalam Bahasa China mencapai ribuan, mesin ini tidak
efisien. Hal yang sama juga
terjadi di Korea.
Artikel ini membahas
sisi entrepreneurship Gutenberg yang sangat besar artinya bagi peradaban Eropa
dan manusia sedunia. Satu,
kondisi makro pemicu perubahan. Di Mainz, Jerman,
kota kediaman Gutenberg,
saat itu sedang terjadi "perang kelas" antara kelas pekerja dengan para aristokrat.
Gutenberg pun pindah ke
Strassburg.
Ternyata, itulah titik
penting di mana para entrepreneur kawakan dilahirkan.
Masa-masa penuh disrupsi
perubahan, pindah ke kota
baru, menjadi pemicu bagi
banyak insan untuk mencari

mata pencaharian baru. Gutenberg si entrepreneur dilahirkan.
Kala itu, ia telah berusia
40 tahun dan bekerja sebagai
pengrajin emas. Tampaknya
ia juga mempunyai aspirasi
lain yang terinspirasi oleh
mesin cetak label botol minuman anggur: mesin pencetak buku.
Mesti cetaknya membutuhkan tinta dan mol cetak
terbuat dari besi yang membutuhkan ingenuitas kreatif
hingga 20 tahun. Selama
masa itu juga versi-versi
baru manjadi bukti ingenuitas Gutenberg.
Dua, pionir beta testing.
Tahap pertama yang dijalankan Gutenberg adalah pembuatan prototipe mesin cetak
dengan cetakan buku tatabahasa Bahasa Latin sebagai
produk pertama. Buku ini
merupakan produk sampel
yang penting untuk menjadi
benchmark produk-produk
berikut.
Jadilah Gutenberg pionir
entrepreneur teknologi yang
menerapkan beta testing.
Dalam dunia teknologi informasi (TI), tahap beta test
berarti tahap kedua, produk
yang dihasilkan sudah bebas
dari defek utama (alpha
test).
Dalam proses beta testing,
produk yang dihasilkan telah
siap dipakai oleh pengguna
beta tester. Masukan dari
para pengguna akan sangat
berarti bagi proses produksi
produk final yang siap dipasarkan.
Tiga, pionir open source.
Hebatnya, ia juga merupakan pionir open source pertama di dunia. Ketika investor menyita mesin cetaknya
akibat tunggakan utang Gutenberg dari buku-buku Injil
cetakan yang belum terjual,
ia memutuskan membuat
mesin cetak baru dan melatih para pekerja untuk menggunakannya.
Jadilah mesin cetak movable type Gutenberg menjadi produk yang mudah dimodifikasi tanpa takut digugat
oleh pemegang hak paten. Ia

juga mengundang kolaborasi
dengan para inventor dan
pengguna profesional.
Di era modern seperti sekarang ini, banyak open
source software yang dinikmati oleh para developer dan
user. Open source products
dilindungi di bawah Creative Commons Law.
Empat, penyulut Renaissance dan perubahan sosial.
Dengan mesin cetak Gutenberg, menyebarkan karya
sastra, religi, dan sains semakin mudah. Dalam waktu
sekejap informasi dapat didesiminasi untuk massa. Ini
menyulut semakin berkobarnya Era Pencerahan (Renaissance) yang telah dimulai di abad ke-14 hingga ke17.
Bahkan pemberontak
Agama Katolik Martin Luther yang mendirikan Protestan banyak menggunakan
buku hasil cetakan mesin
kreasi Gutenberg. Termasuk
the Ninety Five Theses yang
menjadi buku reformasi utama.
Hingga Revolusi Industri
pertama di abad ke-19, mesin
cetak Gutenberg tidak mengalami perubahan berarti.
Pasca era mesin uap, barulah kecepatan cetak bertambah drastis. Ini mirip dengan
produk-produk komputer dan
digital yang semakin cepat
bergerak dengan informasi
realtime internet.
Gutenberg sendiri sebagai pencipta, mengutamakan
desain mesin dan hasil cetakan. Ia sering disamakan
dengan Steve Jobs (atau sebaliknya), mengingat mereka
berdua sama-sama pencipta
disruptif dan mengutamakan desain produk dan hasil
cetakan.
Konklusinya, setiap produk teknologi membutuhkan
beberapa tahap testing penggunaan dan Gutenberg mengenal ini semenjak awal.
Sebagai entrepreneur teknologi, ketika ia membuka movable type menjadi open
source, ia pun bermetamorfosis menjadi seorang aktivis
sosial perubahan.

KPK dan Peringatan Dini Mobil Listrik
Eldo Rafael, Barly Haliem,
Sugeng Adji

K

eberadaan proyek
mobil listrik di
dalam negeri
memang mutlak. Namun, besarnya dana
untuk pengembangan
proyek tersebut harus
diikuti dengan pengawasan yang teliti.
Jangan sampai proyek
masa depan ini hanya
menjadi ajang korupsi
dan menguntungkan
sebagian pihak saja.

APRIL lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis surat rekomendasi ke
Presiden Joko Widodo
tentang pengembangan
industri mobil listrik. Isinya,

KPK menyarankan presiden
agar payung hukum pengembangan industri mobil listrik
berbasis pengembangan
industri dalam negeri segera
diselesaikan.
Surat KPK itu seperti
peringatan, agar proyek
mobil listrik tidak menjadi
bancakan nasional. Maksudnya, sekadar memanfaatkan
anggaran riset dan pengembangan di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Kemristekdikti) yang
nilainya sangat besar.
"Proyek ini jangan sampai
menjadi kasus seperti proyek
listrik yang digarap Dasep
Ahmadi dan Dahlan Iskan.
Gara-gara tidak memiliki
basis yang kuat, proyek itu
menjadi kasus korupsi dan
keduanya menjadi tersangka," ungkap sumber KONTAN di KPK.
Kasus mobil listrik DasepDahlan bermula dari penyediaan mobil listrik untuk
keperluan pertemuan APEC
tahun 2013 di Bali. Dasep
disebut mengingkari kontrak

kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara selaku inisiator
proyek. Sebanyak 16 mobil
yang ia ciptakan untuk KTT
APEC 2013 Bali tak ada yang
bisa dipakai. Mobil listrik
yang dibuat Dasep hanya
parkir di gedung utama
pertemuan APEC. Nilai
korupsi proyek mobil listrik
ini sekitar Rp 32 miliar
Agar kejadian ini tidak
terulang, KPK mengisyaratkan agar proyek pengembangan mobil listrik ini
digotong bersama-sama oleh
institusi dalam negeri serta
melibatkan perguruan tinggi.
Meski begitu, ada hal yang
perlu digarisbawahi.
Rekomendasi ini jangan
sampai justru menghambat
pengembangan mobil listrik
lantaran takut diawasi oleh
KPK. Di sisi lain, rekomendasi ini juga jangan sampai
malah menjadi tameng bagi
para penumpang gelap untuk
mengeduk keuntungan
pribadi dengan tameng
nasionalisme.

SEREMONI

Harus diakui, pengembangan motor dan mobil listrik
sampai saat ini masih
terkendala regulasi, sehingga
sulit masuk ke ranah industrialisasi. Walaupun secara
riset dan pengembangan
tidak ada persoalan.
Kementerian Perindustrian
(Kemperin) menyatakan, dari
sisi industri, implementasi
mobil listrik sudah siap.
Bahkan, sebagai stimulus
Kemperin masih mengupayakan fasilitas fiskal untuk
mobil listrik. "Targetnya,
pada tahun 2025 kami
mampu memproduksi sekitar
400.000 unit," kata Haris
Munandar, Sekretaris
Jenderal Kemperin.
Para pelaku industri kini
menanti pemberian insentif
"Kalau tidak didukung oleh
kebijakan pemerintah terkait
insentif fiskal atau non fiskal
atau pajak akan sulit memproduksi mobil listrik,"
terang Abraham Mose,
Direktur Utama PT Pindad. ■
(Bersambung)

