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Kapan ada mobil ter-
bang? Belum tahu. 
Namun di luar Indo-

nesia, telah ada beberapa kota 
yang memperbolehkan driver-
less cars alias mobil dan bus 
yang otomatis berjalan sendi-
ri tanpa disetir oleh supir 
manusia.

Selain itu, kini hampir 
tidak ada lagi yang menggu-
nakan televisi analog mau-
pun telepon genggam non-
smart. Teknologi semakin 
menjamur dan versi-versi 
terbaru mendorong versi-ver-
si sebelumnya jauh ke bela-
kang sehingga harga jual pun 
turun drastis.

Mengenali tren dunia me-
rupakan skill yang bisa dan 
harus dipelajari oleh setiap 
pebisnis. Karena ini akan 
sangat membantu pemasaran 
dan penjualan. Bagi yang 
mampu menguasai tren masa 
depan sebelum pasar tersatu-
rasi, dapat dipastikan akan 
mengalami untung yang luar 
biasa.

Amy Webb, pendiri the 
Future Today Institute, mem-
bedakan antara "tren sebenar-
nya" dengan "ide trendi." Ke-
duanya mirip dan seringkali 
kurang dipahami. Dalam ar-
tikel ini, kita bahas perbeda-
an keduanya, bagaimana 
membaca pola-pola dunia 
yang berhubungan dengan 

tren di masa depan dan me-
ngenali distorsi-distorsi yang 
bersumber dari praduga-pra-
duga dan asumsi yang ber-
asal dari diri sendiri.

Pertama, tanda-tanda 
yang merupakan sinyal dari 
cikal bakal suatu tren sering 
kali terlalu kaotis dan tampak 
seakan tidak berpola. Sesuatu 
dalam kondisi pra-tren masih 
agak samar, namun punya 
potensi besar. Misalnya, pada 
awal kreasinya, e-mail dan 
telepon genggam tidak dipan-
dang sebelah mata oleh dunia 
bisnis.

Kedua, kenali "paradox of 
the present", di mana apa 
yang Anda kenali dengan 
baik saat ini belum tentu ma-
sih akan bertahan di masa 
depan. Pada tahun 1977, CEO 
Digital Equipment Company 
mempertanyakan tentang 
pentingnya personal compu-
ter (PC), mengingat perang-
kat lunak masih sangat terba-
tas dan membutuhkan kalku-
l a s i  k o m p l e k s  u n t u k 
diwujudkan.

Ketiga, suatu "ide" dapat 
bermetamorfosis menjadi 
"tren sebenarnya" apabila 
memberikan solusi bagi sua-
tu masalah. Semakin besar 
masalah yang dipecahkan, 
semakin berarti ide itu se-
hingga semakin besar pula 
kemungkinan menjadi tren.

Keempat, Anda bisa 
menggunakan berbagai hipo-
tesis dalam mengevaluasi 
berbagai ide. Gunakan juga 
posisi kontrarian sehingga 
berbagai hal dapat dijawab. 
Ingat, kunci mengenali tren 
adalah seberapa besar masa-
lah dapat dipecahkan oleh ide 

tersebut.
Kelima, studi dapat dila-

kukan di mana saja, karena 
tren dapat terjadi di mana 
saja. Namun tren terbaru 
yang tampak jelas adalah tren 
teknologi, sains dan desain. 

Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa masa depan umat ma-
nusia sangat dipengaruhi 
oleh berbagai teknologi muta-
khir, ilmu-ilmu sains dan 
perilaku konsumen. Amati 
saja setiap perubahan di seki-
tar Anda yang berhubungan 
dengan tiga bidang ini.

Dari fi lm-fi lm science fi c-
tion, tren masa depan dapat 
dibayangkan dan diprediksi-
kan. Misalnya dalam Star 
Trek ada layar komputer 
touch-screen, monitor di tele-
pon dan tombol speaker ala 
bluetooh. Padahal, film seri 
Star Trek direkam di tahun 
1960-an. Luar biasa, bukan?

Uniknya, kehadiran In-
ternet sendiri pernah disang-
kal oleh pakar komputer Clif-
ford Stoll pada tahun 1995 
yang tidak percaya bahwa 
web akan menjadi arus te-
ngah. Para pakar mungkin 
mempunyai keterbatasan un-
tuk mengenali cross-discipli-
ne, di mana data internet 
ternyata dapat difilter oleh 
search engine jitu semacam 
Google.

Keenam, bangun beberapa 

skenario dengan ide-ide sains 
dan teknologi, sehingga dapat 
diprediksi ketepatan penggu-
naan dan kemungkinan po-
pularitasnya. 

Ketujuh, beberapa instru-
men analisis yang dapat di-
gunakan dalam mengidentifi -
kasi pola-pola dan mencipta-
kan skenario masa depan: 
kontradiksi, infl eksi, praktek, 
hack, ekstrem dan kelangka-
an. Setelah itu, interogasikan 
hasil yang Anda catat. 

Konklusinya, pertajam 
daya imajinasi dan kenalilah 
berbagai ide genial dari setiap 
impresi konsep yang Anda 
temui. Terkadang, ide trendi 
bisa saja muncul sebagai in-
spirasi ketika tidak sedang 
Anda cari. Para konseptor 
kreatif dikenal dengan imaji-
nasi mereka yang super fl uid 
dan memberi kesan menda-
lam. Untuk itu, bukalah mata 
dan telinga di mana saja dan 
kapan saja. 

Bisa saja ide trendi mun-
cul ketika Anda sedang me-
nyeruput es kopi di Starbucks 
terdekat. Atau ketika nonton 
fi ksi sains di Century XXI.

Ingat, semakin Anda "hi-
dup" di masa depan, semakin 
besar kemungkinan Anda da-
pat menguasai tren sebagai 
fi rst mover advantage. Dan ini 
berarti bottom line terangkat 
berkali-kali lipat.                 ■

Bagaimana Mengenali Tren di Masa DepanBagaimana Mengenali Tren di Masa Depan

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

Kegiatan pemilu membutuhkan banyak 
logistik, termasuk kantong plastik.
Tan Hendra, Direktur Utama 
PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID)

■MANUFAKTUR

JAKARTA. PT Panca Budi 
Idaman Tbk terus memper-
luas pasar. Produsen kantong 
plastik ini menambah jaringan 
distribusi, seperti mendirikan 
gudang di beberapa wilayah, 
termasuk di Jawa Tengah.  

Emiten berkode saham 
PBID di Bursa Efek Indonesia 
ini perlu memperluas jaringan 
demi memenuhi target per-
tumbuhan bisnis sebesar 12% 
hingga akhir tahun nanti. 
"Kami akan meningkatkan 
kapasitas produksi di masing-
masing pabrik. Kami juga me-
lakukan efisiensi biaya pro-
duksi, misalnya, dengan per-
timbangan UMP di Jawa 
Tengah lebih rendah," ungkap 
Tan Hendra, Direktur Utama 
PT Panca Budi Idaman, kepa-
da KONTAN, kemarin. 

Hingga akhir tahun ini, ma-
najemen Panca Budi mematok 
target produksi plastik men-
capai 90.000 ton. Per akhir 
Juni 2018, kapasitas produksi 
kantong plastik milik Panca 
Budi Idaman mencapai 83.797 
ton. Jumlah ini meningkat 
10,6% dibandingkan dengan 
posisi akhir tahun 2017 sebe-
sar 75.789 ton.

Dengan strategi perluasan 
pasar dan menggenjot jaring-
an distribusi, manajemen 
PBID mengharapkan konsum-
si penggunaan kantong plastik 
bisa meningkat. 

Apalagi, di tahun 2019 ada 
peluang yang bisa dimanfaat-
kan yakni perhelatan pemilu 
serentak. "Karena kantong 
plastik merupakan kebutuhan 
sehari-hari. Dengan kegiatan 
pemilu yang membutuhkan 
logistik ke semua area di In-
donesia, tentunya tidak terle-
pas dari pemakaian plastik 
dalam berbagai macam ben-
tuknya," urai Tan.

PBID dikenal dengan bebe-
rapa brand kantong plastik 
seperti Tomat dan Wayang. 
Pangsa pasar untuk brand 
(brand share) di jenis kantung 
plastik polyethylene (PE) me-

rek Tomat adalah sebesar 
83,8%. Untuk jenis polyprop-
ylene (PP), brand Wayang 
juga menguasai pasar sebesar 
65,8%.

Melihat pergerakan harga 
minyak yang volatil, menurut 
Tan, hal itu turut mempenga-
ruhi harga bahan baku, yakni 
biji plastik. Tapi dia meyakini 
hal tersebut tidak akan berpe-
ngaruh signifikan terhadap 
target kinerja PBID. "Penga-
ruhnya tidak secara langsung, 
sebab belakangan sumber 
energi produksi biji plastik ti-
dak hanya dari minyak, tapi 
juga bisa dari gas maupun ba-
tubara," kata dia.

Di saat yang sama, penga-

ruh fluktuasi harga bahan 
baku juga diiringi peningkatan 
kapasitas produksi dari bebe-
rapa industri hulu, yakni pro-
dusen biji plastik di berbagai 
negara. Alhasil, harga masih 
lebih kompetitif.

Lagi pula, meski belanja 
bahan baku meningkat, Tan 
tak merasa khawatir lantaran 
PBID telah melakukan hed-
ging terhadap kewajiban dol-
lar AS sembari meningkatkan 
stok bahan baku.

Hingga semester pertama 
tahun ini, Panca Budi Idaman 
mencatatkan penjualan bersih 
sebesar Rp 1,99 triliun. Jum-
lah tersebut tumbuh 23,75% 
dibanding semester pertama 
tahun lalu sebesar Rp 1,60 tri-
liun. Adapun laba bersihnya 
menanjak 43,51% menjadi 
Rp 137,90 miliar.

             Agung Hidayat

Panca Budi Perluas 
Jaringan Distribusi

PBID membidik 
produksi plastik 
mencapai 90.000 
ton hingga akhir 

tahun ini.

MANUFAKTUR■

JAKARTA. Tekanan harga jual 
semen akibat kelebihan paso-
kan (over supply) masih 
membayangi industri semen, 
termasuk PT Semen Baturaja 
Tbk. Meski demikian, emiten 
berkode saham SMBR di Bur-
sa Efek Indonesia ini meyaki-
ni target bisnis pada tahun ini 
bisa tercapai.

Komisaris Utama PT Semen 
Baturaja Tbk, Harijanto me-
ngemukakan pihaknya opti-
mistis pencapaian kinerja se-
lama semester kedua tahun 
ini lebih baik dibandingkan 
dengan realisasi di semester 
pertama lalu. 

Dari sisi penjualan, SMBR 
memiliki keunggulan, misal-
nya menguasai pasar yang 
spesifi k yakni di wilayah Su-
matra Bagian Selatan (Sum-
bagsel). "Kami terbukti mam-
pu bersaing di area Sumbag-
sel," ungkap dia saat ditemui 
usai Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (RUPSLB) 
SMBR, Kamis (25/10).

Rahmad Pribadi, mantan 
Direktur Utama SMBR yang 
baru saja meletakkan jabatan-
nya dalam RUPSLB kemarin 
(lihat boks), mengatakan di 
era kepemimpinannya bela-
kang ini, Semen Baturaja ber-
hasil meningkatkan penjualan 
dan EBITDA. Namun dia eng-
gan membeberkan pencapai-
an kinerja secara mendetail.

Satu hal yang pasti, Rahmad 
memproyeksikan kinerja ke-
uangan SMBR hingga akhir 
tahun ini akan positif. "Kira-
kira prognosa di semester II 
2018 bakal dua kali lipat di-
bandingkan semester I 2018, 
baik dari sisi penjualan mau-
pun bottom line," ujar dia.

Dengan penjualan bersih di 

semester pertama tahun ini 
senilai Rp 783 miliar, maka 
SMBR berpotensi membuku-
kan penjualan di semester 
kedua sebesar Rp 1,5 triliun. 
Hingga akhir tahun nanti, ma-
najemen SMBR membidik 
penjualan Rp 2,1 triliun.

SMBR terus mempertahan-
kan efi siensi sembari menjaga 
jaringan distribusi. "(Laba 
bersih) Hingga akhir tahun, 
saya rasa mendekati Rp 100 
miliar," ungkap Rahmad.

Akuisisi tambang
SMBR juga berencana 

mengakuisisi tambang batu-
bara milik PT Selo Argodedali 
yang berjarak hanya 20 kilo-

meter dari pabrik Semen Ba-
turaja. Tapi manajemen SMBR 
enggan membeberkan lebih 
jauh ihwal rencana aksi kor-
porasi itu. Rahmad hanya bi-
lang, saat ini proses akuisisi 
sedang berjalan. 

Akuisisi tambang diharap-
kan terwujud pada tahun de-
pan, meski SMBR hanya me-
megang saham minoritas. "Di 
masa depan, kemungkinan 
mempertimbangkan mengam-
bilalih semua atau sebagian 
besar kepemilikan di perusa-
haan tambang tersebut," tan-
das Rahmad. 

Hingga September tahun 
ini, volume penjualan semen 
domestik SMBR tumbuh 38% 
menjadi 1,5 juta ton.    ■

Penjualan SMBR Mendaki
Di semester kedua, SMBR bisa meraup pendapatan dua kali lipat dibandingkan paruh pertama

Agung Hidayat

Riset Mobil Listrik

Dok. TMMIN

Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam (kedua kanan) bersama GM TMMIN Jaka 
Purwanto (kedua kiri) berbincang dengan Kepala Subdirektorat Otomotif, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan 
Alat Pertahanan Kemperin Togu Sihombing (kiri) dan Dekan Fakultas Teknis UNS Solo Solichin As’ad (kanan) pada acara 
kick-off Riset Komprehensif Electrifi ed Vehicle tahap kedua di Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/10). Toyota Indonesia 
mendukung riset komprehensif tahap kedua yang dilakukan Kemperin serta para peneliti dari sejumlah universitas negeri.

Gerai

Benelli Siap Investasi 
Pabrik Baru di Indonesia

JAKARTA. PT Benelli Motor Indonesia bersiap menambah 
kapasitas produksi di Indonesia. Rencananya produsen 
sepeda motor merek Italia ini akan berinvestasi setelah 
perhelatan pemilu 2019.

Direktur Benelli Motor Indonesia, Steven Kentjana Putra, 
menjelaskan ada rencana menambah investasi lagi dengan 
membangun pabrik. "Ada beberapa opsi lokasi yakni, di 
Cikarang atau Tangerang," kata Steven kepada KONTAN, 
Kamis (25/10). 

Sebelumnya, pabrik perakitan atau completely knock 
down (CKD) Benelli saat ini berada di Gunung Putri, Kabu-
paten Bogor, Jawa Barat. Nah, demi melayani kebutuhan 
pasar domestik dan internasional, Benelli Motor Indonesia 
bakal menyiapkan lahan untuk produksi yang lebih besar.

Untuk estimasi awal, investasi untuk pabrik manufaktur 
tersebut sebesar US$ 50 juta. Sumber dananya berasal dari 
pemilik saham Benelli asal Tiongkok, yakni Geely Compa-
ny, yang saat ini memiliki saham terbesar di Benelli Q.J..
Rencananya pabrik tersebut akan menjadi basis produksi 
Benelli di kawasan ASEAN.

"Selain memasarkan di Indonesia, kami akan mengeks-
por produk ke Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam," 
ungkap Steven. Rencananya tipe sepeda motor yang akan 
diproduksi meliputi kendaraan yang selama ini sudah me-
reka jual, yakni model naked bike dan scooter bike.

      Eldo Christoffel Rafael

PEMEGANG saham merombak jajaran manajemen dan 
komisaris PT Semen Baturaja Tbk (SMBR). Mantan Direk-
tur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Jobi Triananda 
Hasjim, ditunjuk menjadi Direktur Utama SMBR menggan-
tikan posisi Rahmad Pribadi.

Selain posisi direktur, pemegang saham SMBR menetap-
kan Dewi Yustisiana sebagai Komisaris Independen meng-
gantikan Marwan Paris.

Komisaris Utama SMBR Harjanto, mengharapkan kiner-
ja pengurus baru akan lebih baik lagi. "Masa 18 bulan pak 
Rahmad memimpin sangat baik. Kami berharap pengurus 
baru dapat berperan lebih baik lagi di pasar Sumatra, khu-
susnya di Sumatra bagian selatan," ungkap dia usai RUPSLB 
SMBR, Kamis (25/10).

Adapun Rahmad menilai perubahan jajaran direksi me-
rupakan hal yang biasa terjadi di BUMN.           ■

Pergantian Dirut SMBR

Masa depan 
umat manusia 

dipengaruhi oleh 
aneka teknologi 

mutakhir.

SEREMONI


