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Industri Plastik & Kemasan  
Menanti Momentum Puasa
Menjelang Lebaran, permintaan plastik dan kemasan diproyeksikan meningkat 15%-20%

JAKARTA. Bagi produsen 
plastik dan kemasan, momen-
tum Ramadhan dan Lebaran 
bakal menjadi katalis positif 
untuk memompa kinerja ope-
rasional. Pasalnya, perminta-
an kedua produk tersebut 
berpotensi melonjak seiring 
dengan meningkatnya kon-
sumsi masyarakat.

Untuk mengantisipasi per-
tumbuhan permintaan, pelaku 
industri plastik dan kemasan 
mengerek produksi dan me-
nerapkan manajemen stok 
barang untuk menyiasati ham-
batan distribusi sepanjang 
bulan puasa dan Hari Raya 
Idul Fitri.

Produsen raw material 
plastik, PT Trinseo Materials 
Indonesia yang optimistis ba-
kal menggenggam keuntung-
an di momentum saat ini. 
"Permintaan memang cende-
rung kuat dan stabil menje-
lang puasa," ujar Donny Wa-
hyudi, Sales Manager PT 
Trinseo Materials Indonesia 
kepada KONTAN, kemarin.

Namun dia tak memerinci 
perbandingan kenaikan per-
mintaan ketimbang bulan-bu-
lan biasa. Satu hal yang pasti, 
saat ini Trinseo sedang sibuk 
memenuhi permintaan bahan 
baku plastik dan kemasan.

Trinseo memproduksi pol-
ystyrene dan latex. Produk 
seperti polyestyrene akan 
menghasilkan bijih plastik. 
Perusahaan ini memiliki dua 
pabrik. Perinciannya, satu 
pabrik memproduksi polysty-
rene dengan kapasitas pro-
duksi 85.000 ton per tahun. 
Adapun satu pabrik lagi mem-
produksi latex. Hampir 85% 
total produksi Trinseo dijual 
ke dalam negeri, sedangkan 
sisanya 15% diekspor.

Produsen kantung plastik 
lainnya, PT Panca Budi Idam-
an Tbk (PBID) juga meyakini 
bakal ada kenaikan perminta-
an pada momentum bulan 
puasa dan Lebaran tahun ini. 
Oleh karena itu, Panca Budi 
tengah menggenjot produksi.

Lukman Hakim, Corporate 
Secretary PT Panca Budi 
Idaman Tbk menyebutkan, 
pihaknya tidak mematok tar-

get khusus untuk penjualan di 
bulan puasa nanti. "Sebelum 
Lebaran pasti ada kenaikan. 
Pokoknya, tahun ini kami me-
nargetkan pertumbuhan pen-
jualan 15%," sebut dia kepada 
KONTAN, Kamis (4/4).

Panca Budi sudah siap 
menghadapi bulan puasa dan 
Lebaran dengan kapasitas 
produksi internal saat ini se-
besar 91.711 ton per tahun. 
Mereka juga bekerjasama de-
ngan pihak eksternal. Tahun 
ini, Panca Budi mengerek ka-
pasitas produksi menjadi 
121.000 ton per tahun. 

Mengenai harga minyak 
mentah di pasar global yang 
akhir-akhir ini tidak menentu, 
Panca Budi Idaman tidak ter-
lalu khawatir dengan fl uktuasi 
tersebut. "Sebab, sebagian 
produk kami tidak terkait har-
ga minyak karena ada yang 
berasal dari gas dan shale 
gas," ungkap Lukman.

Order awal tahun
Setali tiga uang, produsen 

kemasan aluminium foil, PT 
Champion Pacifi c Tbk (IGAR) 
juga tidak menampik  adanya 
kenaikan permintaan yang 
cukup signifi kan di awal tahun 
2019. "Karena biasanya truk 
dilarang lewat saat Lebaran, 
maka awal tahun ini sudah 
banyak order," kata Antonius 
Muhartoyo, Presiden Direktur 

PT Champion Pacifi c Tbk ke-
pada KONTAN, kemarin.

Meski sebagian besar pen-
jualan kemasan emiten ber-
sandi saham IGAR di Bursa 
Efek Indonesia (BEI ini ialah 
produk farmasi, sumbangan 
produk non-farmasi pada ta-
hun lalu cukup besar, yakni 
sekitar 12% dari revenue 2018 
atau di kisaran Rp 95 miliar. 

Menurut Antonius, bebera-
pa produk non-farmasi terse-
but merupakan pelanggan 
IGAR yang sudah lama. Nah, 

salah satu kemasan consumer 
goods yang diproduksi adalah 
produk kopi luwak.

Berdasarkan catatan KON-
TAN, Champion Pacific te-
ngah merencanakan diversifi -
kasi produk ke arah kemasan 
makanan. Kini, IGAR menyi-
apkan mesin baru untuk me-
nunjang lini produksi terse-
but. Tahun ini, IGAR membi-
dik pertumbuhan 9%, naik 
dari tahun lalu yang 2%. Mana-
jemen optimistis dapat me-
ngejar target tahun ini.    ■

Menjelang Lebaran, permintaan plastik dan 
kemasan bisa naik sekitar 10%-20%.
Fajar Budiono, 
Sekretaris Jenderal Inaplas

■ENERGI ■MANUFAKTUR

Uji Tera BBM di SPBU

ANTARA/Yusran Uccang 

Sales Executive Pertamina MOR VII Sulawesi Witdoso (kedua kanan) memeriksa tera BBM di salah satu SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/4). 
Pengecekan pengukuran uji tera BBM di sejumlah SPBU tersebut dilakukan untuk menjamin ketepatan takaran BBM di SPU dan mensosialisasikan Call 
Center Pertamina 135 sebagai bentuk pelayanan Pertamina kepada konsumen. 

Agung Hidayat, 
Kenia Intan Nareriska

Gerai

Implementasi Alat Ukur 
Produksi Migas Mandek

JAKARTA. Pemerintah kembali menghidupkan sistem mo-
nitoring produksi minyak bumi berbasis online real time 
pada fasilitas produksi kegiatan usaha hulu migas. Kebijak-
an itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2016.

Realisasi beleid ini berupa penyediaan fl ow meter atau 
alat ukur produksi migas, dengan target pemasangan di 200 
lapangan blok migas. Pemasangan sistem ini dijalankan 
oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Namun pemasangan 
fl ow meter mandek sejak akhir 2017 silam. 

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, penera-
pan fl ow meter lantaran tingkat akurasi masih kurang. “Iya, 
berhenti karena tidak memberikan performance seperti 
yang diharapkan,” ujar dia, Kamis (4/4).

Dwi menganggap, apabila tetap digunakan maka nanti-
nya bakal ada perbedaan hitungan hasil produksi dari fl ow 
meter dan laporan hasil produksi dari para kontraktor mi-
gas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Selama 
ini dalam mengukur produksi migas, otoritas masih meng-
ikuti pola lama, yaitu menggunakan laporan hasil produksi 
yang dikirimkan oleh kontraktor kepada SKK Migas. 

“Apabila fl ow meter untuk liquid dan gas masing-masing 
dipasang sendiri, maka tidak ada masalah. Sekarang yang 
saya dengar, di dalamnya ada oil dan gas juga (tercampur),” 
jelas Dwi. Padahal, semula pemasangan alat ukur ini men-
jadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi terhadap produksi minyak 
bumi secara online real time.

Ika Puspitasari

Saka Energi Akan Fokus 
Eksplorasi Blok Migas

JAKARTA. PT Saka Energi Indonesia masih akan fokus 
melanjutkan eksplorasi di dalam negeri tahun ini. Maka, 
anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) itu 
menahan diri untuk ekspansi ke luar negeri. 

Direktur Utama Saka Energi, Tumbur Parlindungan me-
nyebutkan, Saka akan lebih banyak menggelar kegiatan 
eksplorasi, terutama di blok migas dalam negeri. "Kami 
masih fokus eksplorasi," ungkap dia kepada KONTAN, 
Kamis (4/4). 

Saka Energi sudah merancang sejumlah rencana kegiat-
an eksplorasi, di antaranya pengeboran dua sumur eksplo-
rasi di Blok Pangkah. "Proyek pengeboran sedang berjalan 
di Pangkah," ungkap Tumbur. 

Saka Energi juga berencana mengebor satu sumur di 
Blok Wokan II yang berada di Papua pada akhir tahun ini.  
Agaknya wajar apabila Saka Energi fokus menggenjot ek-
splorasi untuk menemukan cadangan migas baru. 

Berdasarkan laporan Moody's Investors Service, umur 
cadangan Saka Energi pada akhir tahun lalu diproyeksikan 
menurun menjadi sekitar lima tahun. Faktor pemicunya 
antara lain, kontrak dua blok migas yang dikelola Saka 
Energi berakhir pada kuartal III 2018. Kedua blok migas 
tersebut adalah Blok Sanga-Sanga dan Blok  South East 
Sumatera (SES).

    Febrina Ratna Iskana

Starbucks di China se-
dang kebat-kebit karena 
ada unicorn yang baru 

berusia dua tahun bernama 
Luckin, yang tampaknya 
akan melahap habis putri 
duyung asal Seattle ini. Lu-
ckin Coffee didirikan pada 
Oktober 2017 oleh Jenny Qian 
Zhiya di Beijing. 

Qian Zhiya pernah berpe-
ran sebagai eksekutif opera-
sional penyewaan mobil ber-
ikut supir bernama Ucar di 
China. Jadilah ia kini seba-
gai salah satu perempuan 
paling berhasil dalam dunia 
startup di China. 

Dalam usia yang sangat 
muda ini, mereka telah berbi-
cara soal IPO dengan nilai 
US$ 3 miliar. Ya, miliar, bu-
kan juta. Luar biasa. 

Sejatinya Starbucks telah 
menjadi simbol status mile-
nial dan kelas menengah 
atas. Apalagi setelah bermit-
ra dengan Alipay dan Ele.me 
untuk delivery. Starbucks te-
lah merambah ke 3.600 gerai 
di seantero China.

Luckin Coffee sendiri te-
lah memiliki 2.000 gerai 
hingga akhir 2018 dan diren-
canakan akan mencapai 
4.500 gerai hingga akhir 
2019. Velositas seperti ini 
hampir tidak pernah dijum-
pai di China.

Pada tahun lalu, Luckin 
Coffee telah berhasil menarik 
US$ 400 juta dalam dua ron-

de fi nancing. Valuasinya kini 
telah mencapai US$ 2,2 mili-
ar menurut GIC di Singapu-
ra, China International Capi-
tal Corp dan Joy Capital.

Sedangkan profi tnya sen-
diri tidak perlu dibicarakan, 
demikian kata CMO Yang 
Fei. Kekuatan Luckin Coffee 
terletak pada daya jangkau 
dengan gerai-gerai mini dan 
order online dengan aplikasi 
untuk pickup atau delivery. 

Salah satu bukti kekuatan 
Luckin Coffee adalah gerai 
Starbucks yang telah tergusur 
dari Forbidden City di Chi-
na. Dan ini adalah salah satu 
simbol kemenangan startup-
startup lokal China atas kor-

porat multinasional tua.
Dari para konsumen Lu-

ckin, ada dua keluhan utama 
mereka atas Starbucks. 

Pertama, aplikasi Star-
bucks yang tidak berfungsi 
banyak dalam customer servi-
ce, selain sebagai kantung 
rewards belaka. Kedua, Star-
bucks tidak memiliki divisi 
delivery.

Pada bulan Mei 2018, Lu-
ckin menggugat Starbucks 
atas monopoli pasar. Dan 
Starbucks kini berpartner 
dengan Alibaba untuk melun-
curkan divisi delivery. Se-
dangkan Luckin berpartner 
dengan Tencent. 

Jadilah kini Starbucks 
mengubah strategi bisnis 
mereka dengan fokus kepada 
pasar kelas atas dengan bran-
ding Reserve. Starbuck's Re-
serve Roastery di Shanghai 
yang dibuka di akhir 2017 
adalah gerai terbesar mereka 
di seluruh dunia.

Luckin masih berfokus 
cepat (cashless store), delive-
ry, dan pasar menengah bah-
kan menengah bawah dengan 
berbagai program diskon dan 
berhadiah via WeChat. Pri-
cing mereka sendiri sekitar 
US$ 0,50 hingga US$ 1 lebih 
rendah dari harga kopi Star-
bucks. 

Starbucks masih kuat soal 
gaya hidup, sehingga para 
penggemar Luckin masih te-
tap memilih ke sana untuk 

bercengkerama dengan para 
sahabat. Analoginya, Star-
bucks adalah Apple-nya kopi, 
sedangkan Luckin adalah 
Xiaomi. 

Kopi Kenangan di Indo-
nesia bisa jadi punya pola 
serupa dengan Luckin Coffee. 
Namun masih terlalu dini 
untuk dianalisa.

Dari pola-pola berbagai 
startup, valuasi memang ti-
dak berdasarkan profi t karena 
mayoritas startup masih be-
lum punya profi t. Namun ni-
lai daya jangkau di masa 
depan itulah yang membuat 
mereka bervaluasi super 
tinggi hingga mencapai mili-
aran dollar Amerika Serikat. 

Bisakah startup-startup 
Indonesia mencapai posisi 
unicorn secepat Luckin Cof-
fee? Pasti bisa. Intinya ada-
lah bagaimana kita mewu-
judkan nilai daya jangkau di 
masa depan dengan apa yang 
bisa kita buktikan sekarang.

Dunia startup Asia me-
mang semakin cerah dan ce-
ria dengan valuasi unicorn 
yang tak tanggung-tanggung. 
Kuncinya adalah pembukti-
an awal dengan growth mele-
jit dalam beberapa tahun 
pendirian. Pertumbuhan di 
sini bisa jadi belum berben-
tuk profi t namun daya jang-
kau. Ya. Daya jangkau star-
tup menentukan kualitas 
unicorn. Selamat ber-startup 
ria.    ■

Luckin Coffee si Unicorn ChinaLuckin Coffee si Unicorn China

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Saka Energi fokus menggenjot eksplorasi. 

PENJUALAN plastik dan kemasan menunjukkan tanda-
tanda kenaikan menjelang Ramadan. Sekretaris Jenderal 
Asosiasi Industri Olefi n, Aromatik dan Plastik Indonesia 
(Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan, kenaikan diper-
kirakan tidak jauh berbeda dengan momentum Ramadan 
tahun lalu. "Kemungkinan naik 10%-20%,” ungkap dia kepa-
da KONTAN, Kamis (4/4).

Inaplas menilai, kenaikan penjualan plastik dan kemasan 
menjelang Ramadan adalah hal yang wajar. Peningkatan 
paling besar akan terjadi pada plastik kemasan dan mi-
numan. Fajar memperkirakan, kemasan fleksibel akan 
meningkat hingga 20%, sedangkan kemasan kaku atau ri-
gid melonjak hingga 50%. "Kemasan kaku biasanya akan 
naik menjelang hari raya Lebaran karena permintaan un-
tuk wadah kue atau cemilan juga naik," ungkap Fajar.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, industri 
plastik sudah menyiapkan stok barang sejak dua bulan 
menjelang hari raya. Fajar bilang, produk plastik dan ke-
masan kemasan rigid bahkan sudah mulai didistribusikan, 
mengingat ukurannya besar dan memakan waktu.        ■

Industri Plastik Stok Barang


