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Dikhawatirkan terjadi deindustrialisasi 
besar-besaran akibat aturan air.
Rachmat Hidayat, 
Ketua Umum Aspadin

■MANUFAKTUR

Kita telah tiba di era 
big data, kecerdasan 
buatan atau artifi cial 

intelligence (AI), robot, oto-
matisasi dan machine lear-
ning. Mereka telah masuk ke 
setiap segi kehidupan telah 
dimasukin mereka dan me-
reka akan menjadi bagian 
integral peradaban manu-
sia.  

Pada abad ke-19, seba-
nyak 80% pekerja Amerika 
Serikat (AS) bekerja di bi-
dang agrikultur. Hari ini, 
hanya 2% bekerja di bidang 
yang sama. 

Dua dekade lampau, 
mungkin hanya segelintir 
individu yang memiliki 
komputer dan telepon geng-
gam. Hari ini, hampir setiap 
orang memiliki dan diguna-
kan setiap hari.

Hal yang sama sedang 
terjadi saat ini. Otomatisasi 
akan menjadi bagian dari 
arus tengah hanya dalam 
beberapa tahun di muka. 

Fenomena ini menggeli-
sahkan jutaan orang. Akan-
kah robot dan otomatisasi 
menggantikan pekerja ma-
nusia, sehingga kita kehi-
langan cara mencari nafkah? 
Jawabannya: Tidak. 

Para pakar dan periset, 
seperti Malcolm Frank, Paul 
Roehrig, Ben Pring dan For-
rester Research percaya,  
masa depan pekerjaan ma-
nusia tidak akan berkurang, 
tapi berbeda. Sebagaimana 
manusia di era sebelum re-
volusi industri mesin uap 
yang sangat manual, keha-
diran mesin-mesin malah 
meningkatkan jumlah peker-
jaan kerah putih dan kerah 
biru.

Teknologi mengubah cara 
kerja manusia. Seperti dulu 
ketika mesin ketik manual 
meraja.

Saat itu setiap helai kerja 
perlu diketik satu per satu. 
Kini, hanya dengan sentu-
han-sentuhan ringan di key-
board laptop, pekerjaan da-
pat diselesaikan.

Ketika mesin faksimile 
masih digunakan, transmisi 
informasi dilakukan satu 
per satu. Kini, cukup dengan 
satu ketikan, email yang ber-
isi format PDF dalam sekejap 
bisa tiba ke tempat tujuan.

Diprediksi dalam satu 
dekade ke depan,  sebanyak 

12% posisi akan diotomati-
sasi, sehingga 19 juta orang 
kehilangan pekerjaan. Yang 
menarik, ternyata sebanyak 
21 juta pekerjaan baru akan 
diluncurkan. 

Jadi, kuncinya adalah 
mengikuti permintaan pasar  
terkait pekerjaan pasca-oto-
matisasi. Jumlah pekerjaan 
sendiri nantinya tidak ber-
kurang.

Otomatisasi hanya meng-
ubah peran manusia dalam 
beraktivitas. Menurut For-
rester Research, misalnya, 
robot akan banyak diguna-
kan untuk aktivitas-aktivitas 
repetitif, sehingga manusia 
mempunyai waktu menger-
jakan hal-hal lain yang lebih 
penting.

Contoh nyata, komputer 
tidak menggantikan otak 
manusia. Melainkan mem-
percepat proses kalkulasi se-
perti dalam menghitung dan 
mempermudah proses penge-
tikan naskah dibandingkan  
menggunakan mesin ketik 
kuno. 

Jadi, robotisasi dan oto-
matisasi sebaiknya tidak 
menjadi sumber kecemasan 
akan hilangnya pekerjaan 
manusia di masa depan.

Satu bukti lagi. Kini ber-
bagai pekerjaan yang berhu-
bungan dengan komputer, 
analisis data dan aplikasi 
mobile semakin merajalela. 
Selain itu, para driver Go-Jek 
maupun Grab juga semakin 
menjamur. Keduanya adalah 
dua belah sisi dari otomati-
sasi. 

Sebagai pebisnis, apa 
yang perlu Anda lakukan 
dalam berpartisipasi dalam 

era baru ini? Pertama, edu-
kasi otomatisasi bagi diri 
dan tim.

Pelajari otomatisasi yang 
langsung dapat Anda integ-
rasikan ke dalam bisnis. Ke-
nali setiap kemungkinan 
yang ada. Mulailah dari 
yang paling simpel dalam 
operasional hingga ke manu-
facturing. 

Kedua, optimalkan oto-
matisasi.  Eksekusikan oto-
matisasi setiap divisi seopti-
mal mungkin. Kelebihan 
dari penggunaan robot dan 
otomatisasi adalah akurasi 
dalam pelaksanaan, walau-
pun kesalahan bisa saja ter-
jadi.

Ketiga, mengadopsi model 
bisnis hibrid. Salah satu con-
toh adopsi bisnis hibrid yang 
berhasil adalah proses ticke-
ting dan check-in di bandar 
udara (bandara). Penangan-
an tangible hanya ketika 
check-in koper dan petugas 
yang membantu. Di beberapa 
bandara mancanegara, petu-
gas  terbatas untuk meng-
atasi masalah.

Keempat, adopsi data mi-
ning. Setiap aktivitas dapat 
dibagi atas beberapa titik 
data (data point). 

Ini merupakan sumber 
informasi yang luar biasa. 
Segala sesuatu dapat terbaca 
dengan jelas, yakni apa, di 
mana, dari mana dan bagai-
mana.

Penggunaan dan analisis 
data sangat menentukan 
masa depan bisnis dan eksis-
tensinya. Cukup banyak tools 
yang dapat digunakan untuk 
ini.

Kuncinya adalah mema-
hami berbagai kemungkinan 
otomatisasi di dalam bisnis 
Anda. Ini adalah kesempatan 
langka untuk mengubah sis-
tem agar efi siensi dan pro-
duktivitas meningkat.

Jika Anda termasuk "old 
fashioned" alias kuno dan 
gaptek, mungkin Anda agak 
skeptis dengan revolusi in-
dustri yang datang sekarang 
ini. Sebaiknya denial tidak 
berlangsung lama.

Mengingat hanya mereka 
yang mampu mengikuti per-
kembangan zaman, menggu-
nakan data dan otomatisasi 
yang dapat bertahan. Dan  
mereka juga bisa sukses di 
masa depan       ■
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. Tarik menarik 
pembahasan Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) Sumber 
Daya Air (SDA) masih ken-
cang. Berlarutnya pembahas-
an RUU ini semakin membuat 
ketidakpastian bagi kalangan 
pengusaha. 

Di internal pemerintah sen-
diri, pembahasan dengan ke-
menterian terkait belum satu 
suara. Padahal, Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) meng-
harapkan RUU SDA ini dapat 
segera rampung. 

Rachmat Hidayat, Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha 
Air Minum Dalam Kemasan 
(Aspadin) menilai, pada draf 
RUU SDA terjadi pencampur-
an kewajiban pemerintah da-
lam mengatur ketersediaan 
air bagi warga negara, serta 

peraturan untuk industri. 
RUU SDA tersebut juga men-
campur regulasi terkait air 
perpipaan. "Padahal adalah 
kewajiban pemerintah menya-
lurkan hak air bagi masyara-
kat dengan air industri manu-
faktur," ujar Rachmat kepada 
KONTAN, Kamis (7/5).

Menurut Aspadin, jika me-
rujuk  keputusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) yang menya-
takan penyaluran air perpipa-
an dikembalikan ke pemerin-
tah, sebenarnya sudah sangat 
baik. Namun sayang industri 
AMDK masuk dalam kategori 
tersebut.

Rachmat mempertanyakan 
kewenangan tersebut. Menu-
rut Aspadin, dalam mengurus 
air perpipaan saja pemerintah 
sudah sulit, bagaimana pula 
jika harus mengatur industri 
manufaktur. "Dikhawatirkan  
bakal terjadi deindustrialisasi 

besar-besaran," ungkapnya.
Thomas M. Wisnu Adjie, 

Sekretaris Perusahaan PT 
Akasha Wira International 
Tbk (ADES) mengatakan hal 
yang senada. Menurutnya ba-
nyak hal yang tidak pas di draf 
tersebut. 

Wisnu menilai, menyama-
kan kewajiban Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) 
dengan industri AMDK terke-
san tidak adil. Menurutnya, 
kalau mau menyamaratakan, 
seharusnya seluruh industri 
yang menggunakan air seba-
gai bagian dari produksi juga 
dapat diatur dalam regulasi 
tersebut.

Menutut Wisnu, dari sisi 
efi siensi, sebenarnya industri 
AMDK lebih efi sien dibanding-
kan industri lain, misalnya 
tekstil. "Sebab air yang kami 
pakai tidak ada yang terbu-
ang," tegas Wisnu.     ■

Bisnis Air Butuh Kepastian 
Isi draf RUU SDA dinilai mencampuradukkan peran pemerintah dengan industri 

Agung Hidayat, Kiki Safi tri

Bengkel Mudik

ANTARA/Audy Alwi

Customer First Advisor PT Toyota Astra Motor (TAM) Dadi Hendriadi (kanan) bersama Senior Executive Coordinator TAM 
Katsuhiko Takeda (kiri) dan Kepala Bengkel Auto 2000 Cikarang Indah Yuliana (kedua dari kiri) berbincang dengan teknisi 
di sela peninjauan kesiapan Posko Siaga dan Bengkel Siaga (Bengkel Mudik) Toyota, di rest area jalan tol Jakarta-
Cikampek KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (7/6). Melalui program Toyota Holiday Campaign yang berlangsung 
pada 8 Juni-20 Juni 2018, TAM mengklaim menunjukkan komitmen Beyond Service pada musim mudik lebaran 2018 
dengan menghadirkan 307 titik layanan servis berupa Posko Siaga dan Bengkel Siaga Toyota di seluruh Indonesia, 
bertambah 15 titik dibandingkan tahun sebelumnya.

Gerai

Target Pabrik Arita Prima 
Selesai Tahun ini
JAKARTA. PT Arita Prima Indonesia Tbk (APII) fokus me-
ngembangkan pabrik valve (katup) baru di Purwakarta. 
Hadirnya pabrik tersebut diklaim akan mengurangi impor 
valve yang selama ini didatangkan dari Cina.  

Johan Irnanto, Assistant Corporate Secretary Arita Pri-
ma Indonesia mengatakan, saat ini progres pembangunan 
pabrik valve telah mencapai 50-60%, dan ditargetkan pada 
akhir tahun 2018 pabrik tersebut sudah dapat dioperasio-
nalkan. 

Investasi awal yang telah digelontorkan untuk pemba-
ngunan pabrik itu mencapai Rp 30 miliar. Bahkan, diperte-
ngahan tahun ini dana investasi untuk pembangunan pab-
rik ini berpotensi ditambah lagi. 

Untuk mendukung berbagai rencana ekspansi tahun ini, 
Arita Prima Indonesia telah menganggarkan belanja modal 
atau capital expenditure (capex) Rp 50 miliar. "Kita ang-
garkan kisaran Rp 50 miliar, tapi ini bukan angka pasti, 
masih bisa berubah," kata Johan, Kamis (7/6).

Tahun ini Arita Prima Indonesia menargetkan pertum-
buhan pendapatan dan laba usaha dikisaran 10-20%. mem-
bukukan penjualan sebesar Rp 168,06 miliar dengan laba 
usaha sebesar Rp 11,36 miliar

Aulia Fitri

KLBF Atur Strategi agar Tak 
Menaikkan Harga Obat

JAKARTA. Pelemahan kurs rupiah terhadap dollar AS 
akhir-akhir ini membuat pelaku usaha farmasi harus pan-
dai-pandai dalam menerapkan strategi bisnisnya. Sebab 
ongkos produksi semakin mahal lantaran sebagian besar 
bahan baku farmasi masih diperoleh dari impor. 

Vidjongtius, Direktur Utama PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 
mengatakan, perusahaanya menyiasati hal tersebut dengan 
melakukan review kombinasi produk mix yang memiliki 
margin yang lebih baik. "Sembari melakukan efi siensi inter-
nal proses produksi dan supply chain," ujarnya kepada 
KONTAN, Senin (28/5).

Terkait opsi menaikkan harga produk obat-obatan yang 
diproduksi, Vidjongtius mengaku agak sulit menerapkan-
nya di tengah kondisi pasar yang daya belinya masih lemah. 
"Tapi kami masih mempertimbangkan beberapa produk 
obat bebas dan konsumer serta nutrisi yang barangkali 
masih ada ruang kenaikan harga," terangnya.

Menilik laporan keuangan kuartal I-2018, total penjualan 
perusahaan ini mencapai Rp 5,01 triliun, naik sekitar 4% 
dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,8 
triliun.  

Agung Hidayat

PT Akasha Wira International Tbk (ADES) masih mema-
sang target pertumbuhan moderat di tahun ini, di kisaran 
10%-15%. Kenaikan biaya produksi dan pasar consumer 
goods yang dirasa masih lesu membuat produsen air mi-
num dalam kemasan (AMDK) dan personal care ini tak 
muluk-muluk mematok target. 

Menilik laporan keuangan kuartal I-2018, pendapatan 
bersih ADES tercatat turun 3,5% menjadi Rp 189 miliar. 
Sementara itu beban pokok penjualan terkerek 3,4% dari 
Rp 86 miliar menjadi Rp 89 miliar sampai Maret 2018.

Ada beberapa faktor yang membuat beban pokok ADES 
meningkat. Di antaranya adalah naiknya harga bahan baku 
dan tarif listrik. "Biaya produksi seperti bahan baku, ong-
kos listrik dan kemasan semuanya mengalami kenaikan," 
ujar Thomas M. Wisnu Adjie, Sekretaris Perusahaan PT 
Akasha Wira International Tbk (ADES), Kamis (7/6).

Agar dapat meraih keuntungan ysignifi kan tahun ini, 
ADES akan melakukan efi siensi di internal perusahaan. 
Sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan. "Khusus-
nya marketing harus lebih tepat sasaran, kalau ada distri-
busi yang tidak efi sien kami kurangi," terang Wisnu.■

Target Bisnis Ades Moderat
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