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Kami berencana meningkatkan utilitas pabrik 
pada tahun depan.
Wang Sutrisno, Direktur Keuangan 
PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD)

■MANUFAKTUR

Berbagai metodologi pro-
ject management ba-
nyak dipelopori oleh 

software development. Kini, 
hampir setiap aktivitas dan 
proyek bisnis membutuhkan-
nya untuk memastikan pen-
capaian sesuai tenggat waktu 
dan output memadai. Dengan 
metodologi agile dan scrum, 
kualitas akhir, produktivitas, 
dan efi siensi dapat ditingkat-
kan. 

Dalam artikel ini, kita 
bedakan metode scrum de-
ngan waterfall, bagaimana 
penerapan scrum dalam ma-
najemen proyek, prinsip-
prinsip scrum, dan tahap-ta-
hapnya. 

Waterfall method adalah 
metodologi yang alami dari A 
hingga Z. Metode ini sangat 
konvensional dan linear de-
ngan tahapan-tahapan seba-
gai berikut: konsepsi, inisia-
si, analisis, desain, konstruk-
si, testing dan penyebaran. 
Sayangnya, tidak semua pro-
yek dapat diselesaikan secara 
linear.

Agile method mengutama-
kan kecepatan dan proses be-
lajar dari kesalahan. Dengan 
kata lain, gagal cepat, bangkit 
cepat. Penerapan agile biasa-
nya dengan metode scrum.

Metode serba cepat ini 
membutuhkan kerjasama tim 
yang baik sehingga penyam-

paian secara cepat dapat ter-
laksana. Benar atau salah, 
kerjakan dengan cepat dan 
setepat mungkin. Ketika ada 
kesalahan, ini adalah kesem-
patan terbaik untuk memper-
baikinya.

Scrum adalah kerangka 
kerja yang awalnya diguna-
kan dalam pengembangan 
software sejak 20 tahun yang 
lalu. Prosesnya terdiri dari 
beberapa "sprint" untuk men-
capai perkembangan (prog-
ress) terukur dalam penca-
paian gol.

Tim scrum mencakup "De-
velopment Team" yang biasa-
nya terdiri dari empat hingga 
sembilan anggota yang mem-
punyai skill berbeda-beda. 
Sedangkan "Scrum Master" 
adalah pemimpin tim yang 
sekaligus juga melayani ang-
gota-anggotanya dalam men-
capai gol.

Jadi, jauhkan "image" seo-
rang pemimpin yang bossy 
dan "sok ngatur." Seorang 
Scrum Master adalah fasilita-
tor yang memimpin meeting 
setiap hari untuk mengenali 
setiap titik kecil permasalah-
an dan membantu mereka 
dalam mengatasinya.

Dalam praktiknya, meto-
de scrum ini dapat digunakan 
dalam pengembangan proyek 
baru maupun yang telah ber-
jalan. Dalam konteks yang 

kedua, tentu berbagai penye-
suaian perlu dilakukan. 

Lima nilai-nilai prinsip 
scrum adalah: komitmen, fo-
kus, keterbukaan, respek dan 
keberanian (courage). Komit-
men di sini mencakup pe-
nempatan gol-gol realistis 
dan ketetapan hati setiap 
anggota tim untuk mencapai-
nya. Agenda dan milestone 
adalah prioritas utama.

Fokus di sini termasuk 
kejelasan peran dan tanggung 
jawab sejak awal proyek ber-
jalan. Keterbukaan di sini 
maksudnya transparansi ak-
tivitas di mana setiap anggo-
ta tim dapat menyaksikan 
sendiri perkembangan.

Respek di sini bukan ha-
nya saling menghormati, na-
mun juga saling menghargai 
dan memandang sisi positif 
di dalam setiap anggota tim. 
Kombinasikan ini dengan 
keterbukaan tipe personalitas 
berdasarkan tes MBTI (Myers 
Briggs Type Indicator). 

Ada 16 tipe personalitas, 
sehingga dapat diekspektasi 
ada beberapa tipe di dalam 
tim Anda. Masing-masing 
punya keunikan, kekuatan, 
dan kelemahan sendiri-sendi-
ri yang mestinya bisa saling 
dilengkapi.

Pilar improvement dalam 
metode ini adalah transpa-
ransi, inspeksi dan adaptasi. 
Untuk ini, tidak perlu terlalu 
banyak planning. Kuncinya 
"dig in" alias langsung tancap 
gas. Kerjakan dengan passion, 
fokus, dan kesungguhan. Se-
makin cepat "gagal," semakin 
cepat seorang scrum team 
member akan bangkit. Fail 
fast, learn fast.

Dalam prakteknya, Meto-
de Scrum ini melampaui be-
berapa tahap. 

Pertama, formulasikan 
visi dan gol. Visi bukan gol, 
namun gol adalah bagian 
dari visi. "Visi" perlu terhu-
bung dengan fokus internal 
organisasi. Sedangkan "gol" 
adalah target output proyek.

Kedua, bangun "product 

road map" yang menjelaskan 
"how" suatu gol dapat dica-
pai. Gunakan high-level, long-
term view.

Ketiga, rencanakan rilis 
produk dengan perspektif ho-
listik. Minimum viable product 
(MVP) dapat menjadi awal 
rilis. Versi-versi berikutnya 
dapat dirilis di kemudian 
hari. 

Keempat, rencanakan 
"sprint" tim. Ini merupakan 
esensi scrum dengan gol ter-
tentu yang menjadi "prized 
target." Prioritas perlu dija-
lankan dengan baik.

Kelima, jalankan "daily 
scrum." Koordinasikan aksi 
sprint harian setiap pagi se-
hingga halangan (roadblock) 
dapat dideteksi sejak awal,

Keenam,  jadwalkan 
"sprint review." Setiap akhir 
sprint, undang para stakehol-
ders untuk memberikan feed-
back. Ketujuh, di akhir 
"sprint," refleksikan proses, 
halangan dan kesempatan 
untuk perbaikan. Konklusi 
merupakan materi pelajaran 
berharga untuk masa depan.

Akhir kata, sebuah "scrum 
project" dapat disebut "sele-
sai" apabila gol setiap versi 
tercapai dan para stakeholder 
memberikan feedback memu-
askan berdasarkan data dan 
ukuran. Selamat ber-scrum-
ria.                  ■

Agile dan Scrum, Perlukah?

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. Ketatnya persaing-
an bisnis air minum dalam 
kemasan (AMDK) tak menyu-
rutkan optimisme PT Sarigu-
na Primatirta Tbk. Pemilik 
brand AMDK Cleo ini mem-
proyeksikan penjualannya 
akan terus mengalir dan tum-
buh hingga dobel digit. 

Sekretaris Perusahaan PT 
Sariguna Primatirta Tbk, Lu-
kas Setio Wongso, mengata-
kan target itu didukung eks-
pansi jaringan distribusi. Sari-
g u n a  j u g a  m e n a m b a h 
kapasitas produksi di bebera-
pa kota besar di Indonesia. 
"Kami optimistis bisa meme-
nuhi target omzet Rp 1 triliun 
pada tahun ini," ujar dia kepa-
da KONTAN, Kamis (4/9). 
Target itu tumbuh 63% diban-
dingkan penjualan tahun lalu.

Emiten berkode saham 
CLEO di Bursa Efek Indone-
sia (BEI) ini memang beren-
cana menambah jaringan dis-
tribusi internal dan eksternal, 
masing-masing menjadi 100 
distributor internal dan 71 
distributor eksternal. 

Hingga akhir semester I 
2018, distributor internal telah 
bertambah 14 unit menjadi 86 
cabang. Sedangkan distribu-
tor eksternal sudah mencapai 
71 distributor. Demi mendu-
kung target itu, CLEO juga 
menambah investasi, terma-
suk menggandakan kendara-
an pengiriman ke para distri-
butor. CLEO akan menambah 
sekitar 60 unit truk. 

Di saat yang sama, Sariguna 
siap menambah lahan baru 
untuk pabrik. Bahkan, CLEO 

tengah memperluas pabrik di 
Pandaan, Pasuruan.

Dalam waktu dekat ini, 
CLEO akan mengoperasikan 
dua pabrik baru. Pabrik perta-
ma berada di Kendari, Sula-
wesi Tenggara, dan memiliki 
kapasitas kurang lebih 72 juta 
liter per tahun. Pabrik kedua 
berlokasi di Ngoro, Jawa Ti-
mur, dengan kapasitas berki-
sar 240 juta liter per tahun.

Lukas menyebutkan, inves-
tasi tersebut akan ditambal 
dengan rencana aksi korpora-
si berupa penambahan modal 

tanpa hak memesan efek ter-
lebih dahulu (PMTHMETD) 
atau private placement. "Jum-
lah saham yang diterbitkan 
sebanyak 1 miliar saham de-
ngan nilai nominal Rp 20 per 
saham," ungkap dia.

Pemegang saham mayoritas 
Sariguna Primatirta, yakni PT 
Global Sentral Abadi akan 
menjadi pembeli dalam aksi 
PMTHMETD ini. Global Sen-
tral Abadi menguasai 51,64% 
saham CLEO. Alhasil, pelak-
sanaan private placement ini 
merupakan suatu transaksi 
afi liasi.

              Agung Hidayat

KONTAN/Muradi

Cleo berencana menambah 100 distributor internal dan 71 
distributor eksternal. 

Bisnis CLEO Masih 
Terus Mengalir

CLEO optimistis 
mampu meraih 
omzet senilai 
Rp 1 triliun 

pada tahun ini.
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JAKARTA. Tak selamanya 
depresiasi rupiah terhadap 
dollar AS berefek buruk bagi 
dunia usaha. Para eksportir 
manufaktur justru ketiban 
berkah dari kejatuhan rupiah 
yang kini telah melampaui le-
vel Rp 15.100 per dollar AS. 

Produsen mebel kayu, PT 
Integra Indocabinet Tbk 
(WOOD) ikut menikmati ber-
kah penguatan dollar AS. 

Direktur Keuangan Integra 
Indocabinet, Wang Sutrisno, 
mengatakan pelemahan nilai 
tukar rupiah tentu memberi-
kan insentif besar bagi bisnis 
kayu mereka. "Sebab penda-
patan kami kebanyakan dari 
dollar AS," ungkap dia kepada 
KONTAN, Kamis (4/10). 

Dengan demikian, Sutrisno 
mengharapkan WOOD mam-
pu memperluas pasar ekspor 
di kisaran 70%-75% hingga 
akhir tahun nanti. "Kalau lihat 
performance terakhir ini, ada 
kecenderungan porsi ekspor 
naik, tapi tidak terlalu besar, 
sebab prospek di dalam nege-
ri juga bertumbuh," ujar dia. 

Selain koreksi nilai tukar 
rupiah, WOOD diuntungkan 
oleh kecamuk perang dagang 
antara Amerika Serikat dan 
Tiongkok. Pasalnya, kesem-
patan produk Integra Indoca-
binet untuk masuk ke pasar 
AS semakin besar mengganti-
kan produk asal Tiongkok.

Pada semester pertama ta-
hun ini, WOOD membukukan 
pendapatan sebesar  Rp 905,71 
miliar. Kontribusi ekspor 
mendominasi, yakni 74,51% 
dari total penjualan WOOD. 
Ekspor terbesar adalah ke AS 
dengan porsi 48%, diikuti Ero-
pa dan Asia dengan porsi ma-
sing-masing 17% dan 10%.

Manajemen WOOD mem-
prediksikan para pembeli asal 
AS bakal mencari pemasok 
baru, salah satunya dari Indo-
nesia. "Maka kami berencana 
meningkatkan utilitas pabrik 
pada tahun depan, di mana 
tahun ini baru sebesar 70%," 
ungkap Sutrisno.

Selain bisnis mebel kayu, 
para eksportir garmen juga 
melahap untung. Wakil Presi-
den Direktur PT Pan Brothers 
Tbk (PBRX), Anne Patricia 
Sutanto bilang, industri gar-
men yang berorientasi ekspor 
mengharapkan penguatan 
dollar AS bisa lebih stabil. 
Namun, ia tak menampik ke-
adaan pasar global saat ini 
bakal mendorong permintaan 

garmen dari Indonesia. 
"Ketegangan hubungan da-

gang AS dan China berimbas 
positif ke Indonesia. Sebab, 
selama ini kita menjadi negara 
manufaktur garmen yang ber-
kompetisi dengan China," 
ungkap dia kepada KONTAN, 
kemarin. 

Strategi dagang
Melihat kondisi ini, peme-

rintah serta pengusaha sektor 
tekstil dan produk tekstil per-
lu aktif merundingkan berba-
gai perjanjian dagang bilateral 
dan multilateral. Strategi itu 
akan memberikan sentimen 
positif bagi sektor garmen dan 
tekstil yang berorientasi eks-

por. "Diharapkan momentum 
ini dimanfaatkan pemerintah 
untuk konsisten dengan pe-
nyelesaian berbagai perun-
dingan hubungan dagang ter-
sebut," pungkas dia.

Eksportir sepatu juga mera-
sakan keuntungan yang sama. 
Ketua Umum Asosiasi Perse-
patuan Indonesia (Aprisindo),  
Eddy Widjanarko menjelas-
kan, bagi beberapa pemain 
dengan merek besar, koreksi 
rupiah memang tidak terlalu 
berdampak signifi kan. Hal ini 
lantaran bahan baku mereka 
juga berasal dari impor.

Namun, bagi pemain sepatu 
kecil seperti kalangan Industri 
Kecil Menengah (IKM) yang 
mengandalkan bahan lokal, 

misalnya kulit, tentu berpo-
tensi meraih untung. Hanya 
saja, kata Eddy, nilai ekspor 
pebisnis IKM masih kecil, 
yakni di bawah 10% dari total 
ekspor sepatu Indonesia.

Sebenarnya, Indonesia ma-
sih berpeluang menggenjot 
potensi ekspor sepatu. Sebab 
Indonesia merupakan produ-
sen sepatu nomor tiga terbe-
sar di dunia, setelah China 
dan Vietnam.

Sepanjang tahun ini, Asosia-
si memproyeksikan pertum-
buhan nilai ekspor sepatu In-
donesia sebesar 5% year-on-
year (yoy) menjadi US$ 5,15 
miliar. Pada tahun lalu, nilai 
ekspor sepatu Indonesia men-
capai US$ 4,9 miliar.     ■

Ketiban Berkah Dollar AS
Pelemahan rupiah terhadap dollar AS menguntungkan para eksportir produk manufaktur

Agung Hidayat

Penghargaan Untuk Tata

 ANTARA/Audy Alwi 

Presiden Direktur Tata Motors Distribusi Indonesia Biswadev Sengupta (kedua kanan), menerima apresiasi Top Foreign 
CEO 2018 yang diserahkan Presiden Direktur Warta Aksara Sakti Fauzan Fadel (kiri), disaksikan Ketua Dewan Kehormatan 
Kadin Suryo Bambang Sulisto (kedua kiri) dan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, di Jakarta, Kamis 
(4/10). Apresiasi ini sebagai bentuk penghargaan terhadap para CEO mancanegara yang telah memberi kontribusi positif 
terhadap kemajuan perekonomian Indonesia.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Provinsi Bali
■ Pekerjaan: pengadaan peralatan 
laboratorium/workshop jurusan 
teknik mesin dan teknik elektro 
pada politeknik negeri Bali tahun 
anggaran 2018
Instansi: Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Satuan kerja: Politeknik Negeri Bali
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang / mekanikal
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
10.315.041.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
10.016.556.200,20
Anggaran: PNBP

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 24 September – Senin, 8 
Oktober 2018 melalui http://lpse.
baliprov.go.id/eproc4   

Pekerjaan 
di Kota Surabaya

■ Pekerjaan: pengadaan PMT 
pemulihan (PMT Balita)
Instansi: LPSE Kota Surabaya (Kode 
Lelang: 8070010)
Satuan kerja: Dinas Kesehatan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang
Klasifi kasi:  kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.306.970.280,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.280.026.440,00
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 25 September – Senin, 8 
Oktober 2018 melalui https://lpse.
surabaya.go.id/eproc4 

Lelang di Provinsi Aceh

■ Pekerjaan: pengadaan meubelair 
pendidikan non formal dan 
pengadaan sarana pembelajaran 
paket bagi pendidikan non formal 
Kab. Aceh Barat (OK)
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Aceh (Kode Lelang: 
17857106)
Satuan kerja: Dinas Pendidikan 
Aceh
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.257.772.943,00

Nilai HPS paket: Rp 
1.256.873.640,00
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 2 Oktober – Senin, 8 
Oktober 2018 melalui https://lpse.
acehprov.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Kabupaten 
Tegal

■ Pekerjaan: : fasilitasi bantuan 
sarana produksi bawang putih
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah
Satuan kerja: Dinas Pertanian dan 
Perkebunan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ pertanian.
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
2.450.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
2.415.000.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 1 Oktober – Senin, 8 
Oktober 2018 melalui http://lpse.
tegalkab.go.id/eproc4/ 

Pekerjaan di Kabupaten 
Wonosobo

■ Pekerjaan: pembangunan dan 
pemasangan lampu penerangan 
jalan umum tenaga surya
Instansi: Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wonosobo (Kode 
Lelang: 1847220)
Satuan kerja: Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman dan 
Perhubungan
Bidang/sub. bidang: elektrikal/ jasa 
pelaksana konstruksi
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
18.000.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
17.878.709.000,00
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 2 Oktober – Kamis, 11 
Oktober 2018 melalui http://lpse.
wonosobokab.go.id/eproc/

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber-sumber 
lainnya


