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Proyek BUMN Tetap Jalan
Pelemahan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan ke proyek BUMN Karya
Dina Mirayanti Hutauruk,
Sinar Putri Suci Utami
JAKARTA. Pelemahan nilai
tukar rupiah dinilai tidak akan
mengganggu rencana bisnis
dan pengerjaan proyek perusahaan konstruksi pelat merah. Oleh sebab itu, manajemen BUMN Karya masih optimistis penyelesaian proyek
berjalan sesuai rencana.
Misalnya, PT Wijaya Karya
Tbk (WIKA) telah mengalokasikan belanja modal (capex)
Rp 15,85 triliun pada tahun
ini. Dana tersebut akan dipakai untuk mengembangkan
bisnis properti, energi dan infrastruktur. Sementara untuk
kontrak baru, perusahaan ini
menargetkan Rp 58,11 triliun.
Hingga Agustus 2018, kontrak
baru yang telah diperoleh
mencapai Rp 23,45 triliun.
Tumiyana, Direktur Utama
WIKA mengatakan, rencana
ekspansi bisnis yang sudah
dicanangkan tidak akan terganggu meski rupiah melemah
terhadap dollar AS. Pasalnya,
kebutuhan dollar AS masih
bisa terpenuhi karena WIKA
memiliki sumber pendapatan
dalam mata uang asing.
"WIKA tidak terganggu dengan pelemahan rupiah karena kami punya income dollar
AS dan kebutuhannya bisa
terpenuhi. Dengan natural
hedging, WIKA masih positif
US$ 7 juta sampai akhir tahun
2018," kata dia kepada KONTAN, Kamis (6/9).
WIKA membidik pendapatan dollar AS sebesar US$ 98
juta sepanjang tahun ini. Sementara pengeluaran dalam
mata uang asing tersebut hanya US$ 91 juta. Alhasil, perseroan ini masih akan mencatatkan surplus US$ 7 juta.
PT Adhi Karya Tbk (ADHI)
juga menganggap, depresiasi
nilai tukar rupiah tidak akan

mengganggu kondisi arus kas
perusahaan. Direktur Keuangan ADHI, Entus Asnawi mengklaim, kebutuhan valuta asing
perseroan ini sudah tercukupi
melalui kebijakan natural
hedging.
Terkait bahan baku, pekerjaan yang digarap ADHI juga
tidak akan terganggu. Pasalnya, mereka sudah melakukan
kontrak payung terhadap beberapa pemasok untuk proyek
jangka pendek. "Dalam jangka
panjang, harga material pasti
naik karena koreksi rupiah.
Tapi untuk kontrak jangka
pendek sudah diteruskan
supplier. Untuk kontrak jangka panjang juga sudah ada
klausul eskalasi," jelas Entus.

Kontrak payung adalah perjanjian dengan satu atau sejumlah penyedia dalam penyediaan barang atau jasa dengan menetapkan harga
satuan, syarat dan kondisi
untuk transaksi pembelian
selama masa perjanjian.
PT Waskita Karya Tbk
(WSKT) juga selalu menerapkan kontrak payung terhadap
beberapa materal utama proyek. Sehingga koreksi rupiah
tidak mengganggu pekerjaan
proyek-proyek infrastruktur.
Begitu juga dari sisi keuangan, pelemahan rupiah tidak
berdampak pada WSKT, karena perusahaan ini tidak memiliki utang dalam mata uang
asing. "Jadi, pelemahan rupiah

tidak terlalu signifikan dampaknya kepada kami. Dengan
adanya kontrak payung untuk
material, pekerjaan proyekproyek yang kami garap masih
sesuai target," tukas Harris
Gunawan, Direktur Keuangan
Waskita Karya.
Di sisi lain, pemerintah bakal mengkaji ulang rencana
proyek berdasarkan kandungan impor yang tinggi. Meski
demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak terlalu cemas dengan kelanjutan
proyek infrastruktur di tengah
gejolak rupiah.
Sebab, proyek infrastruktur
di bawah Kementerian PUPR
hampir seluruhnya tidak

menggunakan bahan baku
impor. Atas dasar itu, Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono
menegaskan, tidak ada peninjauan ulang untuk proyek infrastruktur PUPR terkait kandungan lokal (TKDN).
"Porsi bahan lokal untuk
proyek Kementerian PUPR
sudah mencapai 86,6%, atau
persentase impornya hanya
13,5%," ungkap dia. Jika dirinci lagi, TKDN proyek sumber
daya air mencapai 96,6%, proyek Cipta Karya 94,3%, Bina
Marga 78,4%, dan perumahan
76,6%. Selain itu, ada tiga bahan baku yang produksi dalam negerinya lebih sedikit
dari permintaan, yakni baja,
alat berat dan aspal.
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Mini Rakitan Lokal
Lebih Murah
JAKARTA. BMW Group memulai produksi Mini dengan
dukungan konten lokal. Pabrikan mobil mewah ini merampungkan unit terakhir dari
batch pertama produksi New
Mini Countryman. Kendaraan
ini dirakit di BMW Group Production Network 2, PT Gaya
Motor di Sunter, Jakarta.
New Mini Countryman
menjadi kendaraan segmen
kompak premium perdana
yang dirakit di dalam negeri.
Mobil ini hadir dalam dua varian, yakni New Mini Cooper
Countryman dan New Mini
Cooper S Countryman Sports.
Pada batch pertama ini, Gaya
Motor merakit masing-masing
varian sebanyak 24 unit. "Indonesia adalah pasar penting
bagi kami. BMW Group ingin
terus meningkatkan proses
perakitan di dalam negeri agar
bisnis tumbuh berkelanjutan,"
kata Ramesh Divyanathan,
President Director BMW
Group Indonesia, kemarin.
Perakitan New Mini Countryman menambah jumlah
kendaraan BMW Group yang
diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, sejumlah seri BMW
telah dirakit di Indonesia, yakni BMW X3, BMW X5, BMW
seri 3, BMW seri 5, BMW X1,
dan yang terbaru All-New

BMW X1. Sejak 2011, BMW
Group Indonesia terus menambah aktivitas produksinya
di Indonesia.
Ramesh juga tidak memungkiri kemungkinan menambah
kendaraan jenis lain untuk dirakit di Indonesia. "Tergantung permintaan dan proses
registrasi di sini," kata dia.
Mengenai harga jual, Mini
Cooper Countryman rakitan
lokal tercatat turun sebesar
Rp 61 juta menjadi Rp 599 juta
dari harga sebelumnya Rp 660
juta per unit. Harga New Mini
Cooper S Countryman Sports
juga menurun sebesar Rp 96
juta dari sebelumnya Rp 865
juta menjadi Rp 769 juta.
Meski ada penurunan harga,
BMW Group memastikan tidak ada perubahan rencana
target penjualan dan produksi. "Tidak ada perubahan,
kami sudah memutuskan (targetnya) sejak tahun lalu," sebut," Ramesh.
Pada 2017, penjualan BMW
dan Mini mencapai 3.353 unit.
Jumlah tersebut diklaim sebagai pencapaian terbaik BMW
Group. Pada tahun ini, BMW
Group berharap kinerjanya
bisa lebih baik daripada tahun
sebelumnya.
Aulia Fitri Herdiana
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Presiden Direktur PT Synthetic Rubber Indonesia Brad Karas (ketiga kiri) bersama Direktur Mursosan Wiguna (kedua kiri),
Direktur Jan Blaauw (kiri), Direktur Michel Cristanten (kedua kanan) dan Wakil Presiden Direktur Yohanes Widharmanto
(kanan) berbincang dengan VP Project Ismael Abdel Maaboud (ketiga kanan) saat peluncuran perdana karet sintetis di
Cilegon, Banten, Kamis (6/9). Perusahaan patungan Michelin dari Prancis dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan
total investasi US$ 435 juta itu, memproduksi polybutadiene rubber, neodymium catalyst dan solution styrene butadiene
rubber sebagai bahan baku ban ramah lingkungan berkapasitas 120.000 ton per tahun (berita di halaman 4).

Antara Pixar dan Disney
ada tahun 2006, the
Walt Disney Company
mengakuisisi Pixar
Animation Studio senilai
US$ 7,4 miliar. Padahal beberapa tahun sebelumnya, Pixar adalah perusahaan hardware komputer yang merugi.
Artikel ini membahas sejarah
singkat perjalanan Pixar dan
pasang surut kerjasama dengan Disney hingga masa
jaya sekarang.
Ketika diakuisisi, Pixar
adalah studio film-film berkaliber box office internasional.
Uniknya, tiga pimpinan tertinggi Pixar mulai dari Steve
Jobs, John Lasseter dan
Edwin Catmull dinilai kurang berhasil menyukseskan
Pixar. Dua yang disebutkan
terakhir adalah pakar film
animasi berbasis komputer.
Catmull memulai karir
animasinya dari Univeristy
of Utah Computer Science
Department, di mana ia belajar mengenai animasi komputer dan mendapat undangan untuk berkunjung ke kantor Disney. Sayangnya,
Disney belum tertarik dengan
kartun animasi di sekitar tahun 1970-an itu.
Jadilah Catmull bekerja
sebagai pakar grafis komputer
di NY Institute of Technology,
di mana ia berjumpa dengan
wirausahawan sukses Ale-
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WIKA tidak terganggu pelemahan rupiah
karena punya pendapatan dalam dollar AS.
Tumiyana, Direktur Utama
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)

xander Schure. Di sana, Catmull mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
bakat animasinya bersama
partner Alvy Ray Smith.
Catmull dan Smith berharap dapat bekerjasama dengan Disney, namun sekali
lagi bukan Disney yang tertarik. George Lucas dengan Lucasfilm malah menjadikan
Catmull pimpinan Divisi
Komputer. Di sana, Lucas
memberi kebebasan berkarya
dalam editing film digital
bagi duo ini yang lebih berarti daripada sekadar uang.
Di tahun 1985, Lucas sedang kekurangan dana segar,
sehingga jadilah divisi komputer tersebut ditawarkan
kepada para calon pembeli.
Ketika berjumpa dengan Steve Jobs sang pendiri Apple
yang baru dipecat dari perusahaan yang didirikannya
sendiri, ia pun mengakuisisi
Pixar sebesar US$ 5 juta dari
koceknya sendiri.
Kala itu, Jobs tidak tertarik dengan film. Ia lebih
mengutamakan gagasan
mendemokratisasikan teknologi dan mengubah dunia dengan itu. Pixar diharapkan
dapat menjadi produsen grafik-grafik yang dijual.
Pada pertengahan 1986,
Pixar memproduksi PIC (Pixar Image Computer) yang

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
agak terlalu tinggi harganya
untuk pasar. Dan film pendek
yang diproduksinya berjudul
Luxo Jr sebenarnya hanya
dijadikan alat publisitas.
Penjualan hardware PIC
tetap lambat, bahkan ketika
software grafis bernama Reyes diluncurkan pada tahun
1989. Ini adalah kegagalan
kedua Steve Jobs tampaknya.
Saat itu, dimulailah kerjasama dengan Disney yang
mengontrak Pixar untuk
mendesain sistem produksi
animasi komputer, yaitu
software untuk mengkreasikan animasi kartun. Di saat
yang sama, Catmull adalah
CTO Pixar dan Chuck Kolstad

sebagai CEO. Mengingat Pixar masih belum membawa
laba dengan berbagai film
animasi pendeknya, Jobs
ingin membubarkannya. Untungnya di tahun 1988, film
pendek Tin Toy mendapatkan
nominasi Piala Oscar di tahun 1988 sehingga niat ini
diurungkan.
Pada 1991, setelah negosiasi panjang, Pixar kembali
menggandeng Disney dengan
perjanjian yang menguntungkan pihak Tikus Miki
tersebut. Dengan tiga film
animasi, Katzenberg memegang kendali kontrol kreatif.
Di masa ini pula, Toy Story
yang legendaris diproduksi
setelah ada masa vakum.
Sebelum Toy Story diluncurkan, Jobs menawarkan
Pixar kepada Microsoft. Kala
itu, Bill Gates sedang mencari software grafik untuk Windows. Ternyata, kerjasama
hanya terbatas atas beberapa
lisensi sebesar US$ 6,5 juta.
Mukjizat terjadi ketika
Toy Story memecahkan box
office pada 1995. Jadilah ini
fondasi kuat untuk IPO Pixar
sebesar US$ 140 juta, dengan
80% saham di tangan Jobs.
Trading hari pertama menghasilkan US$ 1,1 miliar.
Dengan kematian Presiden Disney Frank Wells di
tahun 1994, perang suksesi

antara CEO Michael Eisner
dan Katzenberg terjadi. Katzenberg ke luar dari sana dan
mendirikan DreamWorks dengan Steven Spielberg dan
David Geffen.
Setelah itu, film-film Pixar
bertubi-tubi menjadi box office: Toy Story 2, Monsters,
Finding Nemo dan The Incredibles. Di antara kerjasama
Disney dengan berbagai studio animator, hanya film dengan Pixar yang menjadi box
office. Namun hubungan Jobs
dan Eisner memburuk, hingga Eisner digantikan Robert
Iger. Iger pandai menjembatani Pixar dan Disney. Bahkan hasil survei konsumen
menyatakan para ibu lebih
percaya merek Pixar daripada Disney untuk tontonan
anak-anak mereka. Tapi Cars,
Ratatouille dan Wall-E kurang
sukses di pasar.
Akhirnya, pada tahun
2006, Iger berhasil menjual
Pixar kepada Disney sebesar
US$ 7,4 miliar. Tiga poin
penting hubungan Pixar-Disney: era animasi komputer
merupakan awal dari masa
demokratisasi ekspresi, siapa
yang menguasai selera pasar
dialah pemenang box office,
dan apa yang belum masuk
arus tengah di masa lalu bisa
jadi dicari mainstream sekarang.
■

Ikea Perbesar Porsi
Produk Lokal
JAKARTA. PT Hero Supermarket Tbk (HERO) terus
memacu bisnis ritel furnitur
melalui gerai Ikea. Salah satu
strategi agar bisa terus bertumbuh adalah memperbanyak produk lokal.
Presiden Direktur HERO,
Patrik Lindvall, mengatakan
di masa mendatang perusahaan ini akan memperbanyak
produk asal Indonesia. Tidak
hanya untuk dijual di pasar
dalam negeri, tetapi juga di
jejaring Ikea di seluruh dunia.
"Kami akan memperkuat
source di Indonesia. Tentu
saja kami selalu menjadi bagian dari supply chain dan global source, kami akan melakukan itu," ujar dia kepada
KONTAN, Kamis (6/9).
Deputy Sales Manager Ikea,
Diva Yohana Margaret, menambahkan, kualitas produk
lokal sudah sejajar dengan
produk-produk dari luar negeri. Oleh karena itu, Ikea berkomitmen mendorong produk
lokal yang berkualitas bagus
untuk dijajakan di gerai miliknya. "Kami ada 85 produk Indonesia, itu ada area (penjualan) sendiri untuk produk-produk kita. Sebagian besar
seperti boneka, papan tulis
dan lainnya," ungkap Diva.
Dengan memiliki jejaring
global yang luas, produk-produk lokal ini juga naik kelas
untuk dipasarkan Ikea di
mancanegara. Menurut Diva,
dengan kualitas produk yang
baik, para pelanggan bisa
mendapatkan harga yang lebih rendah.
"Kami berkomitmen mem-

berikan produk yang lebih
terjangkau. Salah satunya
kami menyediakan produk
favorit yang sama persis, kualitasnya sama, hanya harganya
yang lebih rendah," tutur
Diva.
Di sisi lain, HERO bersiap
ekspansi gerai kedua Ikea.
Peritel besar ini tengah membangun gerai kedua di wilayah
Cakung, Jakarta Timur, yang
saat ini dalam persiapan konstruksi. Manajemen HERO
menargetkan pada akhir tahun ini bisa memulai konstruksi pembangunan gerai
Ikea. "Kami mengharapkan
selesai pada tahun 2020 mendatang, itu yang kami rencanakan," ungkap Patrik.
HERO juga bakal menyiapkan sumber daya, co-workers
dan sisi komersial untuk gerai
kedua Ikea tersebut, termasuk
juga komitmen investasi dalam jangka panjang di Indonesia. Secara global, Ikea memiliki 400 gerai di 52 negara dengan penjualan mencapai €
38,3 miliar.
"Kami sudah beroperasi lebih dari 75 tahun di seluruh
dunia. Kami di Indonesia sudah sejak 2014 dan komitmen
kami jangka panjang," ujar
Patrik.
Dia pun bilang, ekspansi
Ikea di Indonesia untuk memenuhi permintaan terhadap
furnitur dari pasar domestik.
"Fokus Ikea di Indonesia untuk masyarakat, kami ke sini
untuk melayani konsumen
Indonesia," klaim Patrik.
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