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Voksel Menahan Produksi
Bisnis kabel PT Voksel Electric Tbk (VOKS) tertekan oleh kenaikan harga bahan baku kabel
Agung Hidayat
JAKARTA. Produsen kabel di
Tanah Air menghadapi sejumlah tekanan, termasuk tekanan dari kenaikan harga tembaga dan aluminium sebagai bahan baku kabel. Salah satu
produsen kabel, PT Voksel
Electric Tbk, menyiasati tantangan itu dengan menerapkan sejumlah strategi bisnis.
Di tengah ancaman kenaikan harga bahan baku pabrikan, Direktur PT Voksel Electric Tbk, Yogiawan, mengemukakan, pihaknya bakal
memaksimalkan efisiensi di
lini produksi. Alasannya, manajemen Voksel Electric tidak
ingin membuang banyak waste atau pemborosan.
Saat ini, emiten berkode
saham VOKS di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tersebut hanya mengandalkan kapasitas
produksi masing-masing kabel aluminium sebesar 27.600
ton per tahun, kabel tembaga
12.000 ton per tahun, dan kabel fiber sepanjang 1,8 juta
kilometer per tahun. Voksel
membeli bahan baku kabel
antara lain dari PT Tembaga
Mulia Semanan dan PT Karya
Sumiden Indonesia.
Meski permintaan kabel diperkirakan tumbuh, Voksel
belum berencana menambah
lini produksi dalam waktu
dekat. "Kami sedang efisiensi
dan upgrade mesin agar dapat
meningkatkan produktivitas,"
ungkap Yogiawan kepada
KONTAN, Kamis (30/8).
Berdasarkan catatan Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (Apkabel), harga aluminium di semester I-2018
sempat menyentuh US$ 2.600
per ton. Tahun 2016, harga
aluminium masih berkisar

US$ 1.500 per ton. Tahun
2017, harganya naik menjadi
US$ 2.000 per ton.
Menyikapi kenaikan harga
bahan baku, Yogiawan menyatakan, VOKS terpaksa menyesuaikan harga jual produknya. "Tentu kami akan ikuti
dengan kenaikan harga jual,
kecuali untuk produk yang
sudah kontrak jangka panjang," ujar dia.
Salah satu kontrak jangka
panjang VOKS antara lain
transaksi jual beli kabel listrik
dengan PT PLN. Transaksi
tersebut masih mengikuti harga saat awal kontrak.
Meski produksi diperlonggar, VOKS tetap menggenjot
penjualan kabel. Perusahaan

ini akan meningkatkan suplai
ke PLN. Voksel akan memasok kebutuhan kabel PLN untuk megaproyek kelistrikan
35.000 megawatt (MW).
Sampai dengan semester I2018, penjualan VOKS ke PLN
mencapai Rp 250 miliar atau
setara 24% dari total pendapatan senilai Rp 1,03 triliun.
Kontrak dari PLN meningkat
9% dibanding dengan periode
yang sama tahun lalu Rp 229
miliar, atau berkontribusi 22%
dari total pendapatan.
Yogiawan menyatakan,
Voksel telah mendapatkan
kontrak pemenuhan kabel
PLN selama tahun ini senilai
sekitar Rp 600 miliar. "Jadi,
diharapkan penjualan ke PLN

dapat meningkat di semester
II 2018," jelas dia. Alhasil,
VOKS optimistis bisnisnya
tumbuh double digit di tahun
ini, yakni sebesar 20%-25%.

Laba merosot
Secara umum, penjualan
segmen kabel listrik masih
mendominasi pendapatan
Voksel, yakni sekitar Rp 452
miliar. Kontribusi selebihnya
berasal dari segmen kabel
optik dan kabel tembaga, yang
masing-masing senilai Rp 229
miliar dan Rp 306 miliar.
Akibat kenaikan harga bahan baku, VOKS membukukan penurunan bottom line.
Hingga 30 Juni 2018, penda-

patan Voksel Electric hanya
tumbuh 1% year on year (yoy)
menjadi Rp 1,03 triliun.
"Pelemahan rupiah terhadap dollar AS sangat mempengaruhi kinerja. Sebab, harga
bahan baku utama kabel, yakni tembaga dan aluminium dipatok berdasarkan dollar AS,"
ungkap Yogiawan. Padahal,
Voksel Electric telah melakukan hedging untuk mengatasi
ancaman tersebut.
Semester I-2018, laba kotor
menyusut 31% (yoy) menjadi
Rp 151 miliar. Alhasil, VOKS
hanya meraih laba bersih
Rp 24,9 miliar atau turun 63%
dibandingkan dengan laba
bersih di periode yang sama
tahun lalu Rp 68,2 miliar. ■
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Toyota Menambah Jaringan
Pemasaran di Dua Wilayah
JAKARTA. Toyota kembali meresmikan dua outlet baru di
wilayah Tangerang dan Bekasi. Dengan dua outlet tersebut,
Toyota kini memiliki total 324 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.
Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry
Tanoto, menyebutkan peresmian outlet Tunas Toyota Balaraja - Tangerang dan Tunas Toyota Bekasi bertujuan memberikan pelayanan prima dan semakin mendekatkan diri
dengan para pelanggan di wilayah tersebut.
“Kehadiran outlet ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses layanan Toyota kepada pelanggan, namun dapat
memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara regional,” ungkap Henry, dalam keterangan
pers, Kamis (30/8).
Kedua kawasan itu diklaim bakal mengalami pertumbuhan. Hingga Juli 2018, angka penjualan kendaraan roda empat Toyota di Tangerang mencapai 3.653 unit. Di Bekasi,
total penjualannya sebanyak 4.413 unit.
Eldo Christoffel Rafael

Industri Karoseri Diminta
Mematuhi Aturan Main
JAKARTA. Pemerintah masih menemukan banyak perusahaan karoseri tidak memiliki Surat Keputusan Rancang
Bangun (SKRB) atau memproduksi karoseri yang tidak
sesuai dengan SKRB. Oleh karena itu, Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, meminta pengusaha karoseri mematuhi regulasi terkait rancang bangun.
Pemerintah sedang mengusulkan penurunan biaya penerbitan SKRB. Sebelumnya penerbitan SKRB ditetapkan
sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar
Rp 35 juta. Atas masukan dan pertimbangan berbagai pihak, Kementerian Perhubungan mengusulkan penurunan
biaya tersebut hingga menjadi Rp 9 juta - Rp 10 juta.
“Dengan penurunan PNBP, industri karoseri nasional
dapat bergairah lagi dan mampu bersaing dengan industri
karoseri dari luar,” kata Budi dalam keterangan resminya,
Kamis (30/8). Industri karoseri Indonesia saat ini sudah
bagus, terbukti pesanan juga datang dari luar negeri.
Dina Mirayanti Hutauruk
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Petugas memperagakan penggunaan Huawei Virtual Reality 2 (VR2) High Climbing Virtual Training Game sebagai
simulator memanjat tower telekomunikasi sesuai standar K3 Huawei di Jakarta, Kamis (30/8). Huawei Indonesia tahun ini
kembali menerima penghargaan kecelakaan nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan. Huawei mengklaim berkomitmen
untuk terus berupaya melindungi keselamatan karyawannya maupun pekerja dari perusahaan mitra.

Gelombang Ketiga Internet dan Bisnis
aat ini kita sedang
mengalami Revolusi Industri Dunia Keempat
dan Gelombang Ketiga Internet. Anda pasti sudah tahu
apa yang dimaksud dengan
Revolusi Keempat tersebut,
namun apakah Gelombang
Ketiga Internet?
Dalam artikel ini, kita
bahas karakteristik-karakteristiknya dan apa yang bisa
kita lakukan untuk mengkapitalisasi era hebat ini.
Gelombang Internet yang
pertama diawali di tahun
1995 ketika AOL, IBM, Microsoft, Cisco, Sprint dan Apple
membangun fondasi penggunaan Internet. Di pengujung
abad ke-20 dan awal abad ke21, Google, Amazon, Twitter,
dan Facebook mewarnai gelombang kedua.
Dalam gelombang terkini,
HP cerdas iPhone dan Android dan IoT (Internet of Things)
telah mengubah peradaban
manusia secara drastis. Entrepreneurship kini tidak lagi
bersifat mencari untung
maksimal belaka, namun
menggabungkan bisnis dengan filantropi yang dikenal
sebagai "impact investing."
Para generasi muda milenial telah mengenal konsep
filantropi sejak kecil dari berbagai literatur dan berita
mengenai kondisi ekologi glo-
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Pelemahan rupiah mempengaruhi kinerja,
sebab harga bahan baku utama kabel
dipatok berdasarkan dollar AS.
Yogiawan, Direktur Voksel Electric Tbk

bal, overpopulasi dan resesi
berkepanjangan. Generasi ini
menjadi motor model bisnis
Internet Gelombang Ketiga.
Selain itu, model bisnis
pasca resesi pada 2008 telah
melahirkan sharing economy
dan inovasi dari berbagai lokasi terdistribusi. Misalnya,
untuk sukses dalam dunia IT,
e-commerce dan teknologi, tidaklah perlu seseorang berbasis di Silicon Valley.
Kuncinya adalah ekualitas dalam kesempatan berkarya yang dimungkinkan dengan internet high-speed.
Berbagai sinergi dan kolaborasi dengan mitra-mitra privat dan publik dimungkinkan
dan penting untuk menciptakan impak besar.
Era global warming, overpopulasi, dan kelangkaan pangan membentuk demand
akan industri kesehatan dan
pangan sehat semakin meningkat. Kualitas jasa dalam
dua industri ini juga semakin ditingkatkan dan berbagai model bisnis baru dengan
gabungan IoT mempertinggi
kualitas.
Ada beberapa langkah
yang dapat diambil untuk
mengkapitalisasi era internet
ketiga ini. Pertama, menggunakan kekuatan internet dalam otomatisasi proses bisnis. Otomatisasi adalah salah

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

satu kekuatan terbesar internet yang mempercepat proses
apapun hingga jutaan dan
puluhan juta persen. Ini tidak
terbatas dengan robotisasi
produksi, namun juga otomatisasi operasi non-produksi.
Berbagai marketing tools
dan business tools telah dapat
dinikmati sebagai SaaS dengan operasional secara
cloud, sehingga ekualitas
kualitas semestinya dapat
dicapai secara merata di seluruh dunia. Bahkan dengan
optimalisasi otomatisasi,
ekualitas kuantitas juga dimungkinkan.
Kedua, mengoptimasi
kerja dengan berbagai refe-

rensi materi-materi riset
nirbayar dan berbayar yang
dapat ditemukan di berbagai
perpustakaan online dan sarana-sarana opensource, termasuk MOOC. Kebebasan riset dan likuiditas informasi
tak lagi mampu dibendung.
Lantas, jangan jadikan
"tidak punya sumber informasi" sebagai alasan untuk
tidak mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan
konsumen. Pemerataan informasi dan ketrampilan (skill)
semestinya berjalan secara
organik dan dapat dinikmati
dalam waktu tidak terlalu
lama.
Ketiga, memasuki pasar
dunia via internet dalam sekejap. Dunia kini tanpa batas. Konsumen di belahan
bumi manapun dapat dijangkau, sepanjang kecepatan internet memadai dan tidak
kena sensor.
Dengan berbagai situs pekerjaan freelance seperti Upwork dan co-working space
WeWork, tidak ada istilah "tidak mungkin" dalam menjual
skill-skill yang dapat disampaikan via internet. Setiap
profesi, skill dan interes
mempunyai kompetitor dari
berbagai belahan dunia. Jadilah ini kesempatan emas bagi
yang memiliki kemampuan
di atas rata-rata.

Keempat, menggunakan
kerangka "impact investing"
dalam memulai bisnis baru
dan memperbaiki yang telah
ada. Apapun bisnis Anda,
pastikan ada efek publik positif yang dapat dirasakan kini
maupun di masa mendatang.
Ini melampaui CSR (corporate social responsibility),
karena produk dan tim operasional mengadopsi nilai
"menciptakan impak positif"
secara serius from top to bottom. Tekankan di dalam diri
setiap anggota tim bahwa
bisnis yang dijalankan adalah bisnis berimpak positif.
Konklusinya, Gelombang
Internet Ketiga membawa
efek magnifikasi setiap elemen kehidupan dan peradaban. Dunia bisnis semestinya
mampu menikmati efek positif yang membuka banyak
kesempatan yang tidak dijumpai di dalam era-era sebelumnya.
Kunci bersaing dan sukses dalam era ini adalah mengenali tren-tren terbaru dan
menerapkannya dalam setiap
aktivitas bisnis. Sepanjang
kerangkanya adalah "memberi impak positif," probabilitas
diterima oleh pasar yang semakin haus akan stabilitas
dalam berbagai segi akan semakin baik. Salam.
■

Info Tender & Lelang
Pekerjaan
di DI Yogyakarta
■ Pekerjaan : pengadaan alat
praktek utama SMK N 1 Sanden
Instansi: Pemerintah Daerah
Provinsi D.I. Yogyakarta (Kode
Lelang: 6730013)
Satuan kerja: Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/ perdagangan besar mesin,
peralatan dan perlengkapan lainnya
yang masih berlaku

Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp
2.444.715.000,00
Nilai HPS paket: Rp
2.444.706.000,00
Anggaran: APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Jumat, 24 Agustus – Senin, 3
September 2018 melalui http://
lpse.tegalkota.go.id/eproc4/

Lelang di Airnav
Indonesia

Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp
5.441.997.600,00
Nilai HPS paket: Rp
5.438.850.000,00
Anggaran: APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Jumat, 24 Agustus – Senin, 3
September 2018 melalui https://
lpse.jogjaprov.go.id/eproc4

Pekerjaan
di Kota Tegal
■ Pekerjaan: : peningkatan Jl.
Bayeman Kel. Kaligangsa
Instansi: Pemerintah Daerah Kota
Tegal (Kode Lelang: 1452048)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Bidang/sub. bidang: bangunan sipil
/jasa pelaksana untuk konstruksi
jalan raya (kecuali jalan layang),
jalan, rel kereta api, dan landas
pacu bandara (SI003) yang masih
berlaku

■ Pekerjaan: pekerjaan pembangunan sarana penunjang untuk
DVOR / DME di Lampung
Instansi: Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia (Kode
Lelang: 645700)
Satuan kerja: Kantor Pusat Perum
LPPNPI
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi / sesuai bidang
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp
1.400.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp
1.400.000.000,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Senin, 27 Agustus-Selasa, 4
September 2018 melalui https://
eproc.airnavindonesia.co.id/eproc/
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