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Dana hasil rights issue untuk mengambil alih 
78,52% saham Trisula Textile Industries.
Santoso Widjojo, Direktur Utama 
PT Trisula International Tbk (TRIS)

■PROPERTI ■MANUFAKTUR

Indonesia telah memasuki 
era baru e-commerce, yai-
tu m-commerce dengan 

nuansa Revolusi Industri 4.0 
(RI4). RI4 sendiri mempu-
nyai tiga pilar utama: robo-
tics atau otomatisasi, artifi ci-
al intelligence (AI) dan data 
analitik.

Tiga elemen ini sudah 
terlihat dengan sangat jelas 
dalam bisnis-bisnis berbasis 
aplikasi dan web. Bahkan 
UKM-UKM juga telah banyak 
yang go international tanpa 
perlu biaya besar seperti di 
masa lampau.

Ya, bisnis berbasis aplika-
si inilah arah terkini e-com-
merce teranyar Indonesia. 
Namun bagaimana dalam 
beberapa tahun di muka? Per-
tama, dari back-end program-
ming-nya, sudah jelas Indone-
sia akan graduate ke bahasa-
bahasa coding yang semakin 
secure dan berbahasa manu-
sia (NLP atau natural langua-
ge programming), tidak sema-
ta-mata dengan PhP dan C++. 
Contoh NLP adalah MATLAB, 
R, Python, dan Java. Kini ti-
dak perlu lagi seorang prog-
rammer komputer menguasai 

bahasa mesin yang membi-
ngungkan.

Mesin sudah semakin ma-
nusiawi. (Semoga manusia 
semakin manusiawi juga, 
bukan semakin menjadi robot
.)Berbagai secondary tools 
yang kini tengah trending ba-
nget di Silicon Valley adalah 
Appian dan PEGA. Para deve-
loper dua NLP ini sangat 
tinggi nilai bayaran per jam-
nya dan kebanyakan hanya 
para programmer India, se-
lain programmer dari dalam 
Amerika Serikat sendiri.

Kedua, aplikasi bisnis se-
makin intuitif penggunaan-
nya. Setiap kebutuhan pasti 
dapat Anda cari aplikasinya. 
Dan setiap kebutuhan yang 
belum ada aplikasinya akan 
segera dibuatkan aplikasi.In-
tinya, inovasi kini tidak 
membutuhkan ide-ide besar 
luar biasa. Hanya ide-ide ke-
cil yang dapat memberikan 
solusi-solusi kecil yang meri-
ngankan hidup.

Ketiga, e-commerce Indo-
nesia akan semakin berperan 
di dunia global electronic 
commerce dengan beberapa 
unicorn baru. Diawali dengan 

unicorn pertama Indonesia 
yaitu Gojek, mari kita amati 
siapa yang menjadi kedua, 
ketiga, keempat dan seterus-
nya.

Global e-commerce sendi-
ri akan mencapai US$ 4,9 
triliun di tahun 2021. Dan 
bagian Indonesia mencapai 
US$ 65 miliar pada tahun 
2020.  Menurut McKinsey, 
Blibli, Tokopedia, Bukalapak 
dan Lazada saja sudah men-
cakup US$ 40 miliar. Angka 

yang fantastis.
Keempat, social commerce 

masih merupakan bentuk e-
commerce yang digemari. Ini 
berarti para infl uencer di In-
stagram semakin makmur 
dengan berbagai endorse-
ment. Sebagai konsumen, 
Anda akan semakin sulit un-
tuk menilai mana yang "tu-
lus" dan mana yang "diba-
yar." Namun ini juga berarti 
semakin besar kesempatan 
memperkenalkan berbagai 
produk tanpa biaya promosi 
tinggi. 

Kelima, immersive virtual 
reality (VR) shopping semakin 
marak. Kini adalah saatnya 
di mana fi lm-fi lm futuristik 
bukan lagi apa yang kita ton-
ton di layar lebar. Para kon-
sumen akan sangat mudah 
berbelanja berbagai produk 
hanya dengan mengenakan 
kacamata VR atau memindai 
barcode di mana saja. Geo-
grafi s bukan lagi merupakan 
masalah.

Hidup konsumen bukan 
lagi di dunia nyata, namun 
di dunia virtual yang telah 
overlap dengan dunia nyata. 
Masa depan telah tiba. Inilah 

masa depan itu.
Keenam, ceruk B2B akan 

semakin populer, mengingat 
pasar ini adalah pasar "terse-
lubung" dan membengkak 
mengingat semakin tinggi-
nya pebisnis alias entrepre-
neur yang sedang on the way 
ke 5% dari penduduk usia 
produktif. Meningkat dari 
angkat 3,1% di masa lampau. 

Konklusinya, dunia bis-
nis di era RI4 sudah semakin 
mirip dengan kehidupan da-
lam bayangan para penulis 
novel-novel fi ksi sains. Tugas 
kita adalah memainkan pe-
ran-peran futuris sebagai 
konsumen dan pemain sosial 
commerce yang cerdas dan 
cermat.

Internet super cepat dan 
kebijakan pemerintah pro e-
commerce akan sangat mem-
bantu kelahiran unicorn-uni-
corn asal Indonesia selanjut-
nya. Dan tentu saja, agar 
konsumen Indonesia juga se-
makin menikmati dunia bis-
nis maya yang semakin ma-
rak.     ■

Arah Masa Depan E-Commerce IndonesiaArah Masa Depan E-Commerce Indonesia

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Semarak Proyek 
Superblok
JAKARTA. Melihat minat kon-
sumen yang terus bertumbuh, 
pengembang properti  sema-
kin gencar mengembangkan 
proyek properti di kawasan 
superblok. Secara sederhana, 
superblok adalah kawasan 
dengan kelompok bangunan 
gedung yang dirancang secara 
terpadu dan terintegrasi. 

Salah satu pengembang, PT 
Pakuwon Jati Tbk (PWON), 
saat ini memiliki empat ka-
wasan superblok. Keempat 
kawasan itu tersebar di Jakar-
ta dan Surabaya. Tiga dari 
empat superblok masih tahap 
pengembangan. PWON juga 
akan menambah satu proyek 
superblok di Bekasi. Mereka 
menargetkan konstruksi ber-
langsung pada akhir tahun 
nanti. Proyek superblok di 
Bekasi akan diisi empat kon-
dominium dan dua hotel, serta 
satu pusat perbelanjaan.

Direktur PWON, Ivy Wong, 
menyebutkan pengembangan 
superblok sangat potensial. 
"Sekarang memang paling di-
minati karena semakin disa-
dari kemudahan yang dinik-
mati konsumen," ujar dia ke-
pada KONTAN, Kamis (5/9).

PWON juga sedang menyi-
apkan satu mixed used yang 
meliputi tiga kondominium di 
atas mal. Perusahaan ini juga 
memperluas proyek Pakuwon 
Mall. Dengan alasan pengem-
bangan bertahap, Ivy tidak 
bisa memerinci alokasi biaya-
nya. Yang pasti, pada tahun 
ini PWON menyiapkan dana 
belanja modal atau capital 
expenditure (capex) senilai 
Rp 2 triliun. "Sepanjang se-
mester pertama, penyerapan-
nya belum mencapai Rp 1 tri-

liun, yang semuanya diguna-
kan untuk konstruksi," ungkap 
dia.

PT Agung Podomoro Land 
Tbk (APLN) juga terus me-
ngembangkan kawasan su-
perblok. Saat ini, Agung Podo-
moro memiliki dua proyek 
superblok yang sedang mere-
ka kembangkan. "Lokasinya 
di Balikpapan dan Medan," 
ujar Direktur APLN, Agung 
Wirajaya, kemarin. Untuk pe-
ngembangan setiap proyek, 
dia tak memaparkannya. Na-
mun proyek Borneo Bay City 
di Balikpapan memiliki lahan 
10 hektare (ha) dan baru di-
kembangkan seluas 5 ha.

Head of Sales Marketing 
Borneo Bay, Yoga Gunawan, 
menyebutkan lahan yang di-
kembangkan meliputi tiga mal 
yaitu Balikpapan Trade Cen-
tre dan Plaza Balikpapan yang 
sudah beroperasi, serta Podo-
moro Bay yang akan meluncur 
pada 2021. Selain itu, proyek 
akan diisi hotel bintang 5 serta 
dua tower apartemen seba-
nyak 1.220 unit. 

Sementara PT Pollux Pro-
perti Indonesia Tbk (POLL) 
sedang mengembangkan tiga 
proyek superblok. Pertama, 
Meisterstadt di Batam di atas 
lahan 9 ha yang akan diisi ho-
tel, ruko, rumahsakit dan kan-
tor. Kedua, Chadstone di Ci-
karang yang ditargetkan men-
capai  tahap handover 
apartemen pada Desember 
nanti. Ketiga, Pollux Techno-
polis di Karawang. "Ini yang 
terluas, yakni 40 ha. Ini lebih 
tepat disebut sebagai central 
business district (CBD). 

Sugeng Adji S., Amalia N. Fitri

JAKARTA. PT Trisula Interna-
tional Tbk (TRIS) bersiap 
menghimpun pendanaan dari 
pasar modal. Perusahaan ma-
nufaktur dan perdagangan 
garmen itu berencana melak-
sanakan penambahan modal 
dengan hak memesan efek 
terlebih dahulu (PMHMETD) 
atau rights issue. 

Kelak, manajemen Trisula 
International akan mengguna-
kan dana hasil rights issue 
untuk mengakuisisi 78,52% 
saham PT Trisula Textile In-
dustries Tbk (BELL).

Dalam aksi korporasi ini, 
TRIS akan mengeluarkan 
maksimal 2,09 miliar saham, 
yang disertai penerbitan War-
an Seri I sebanyak-banyaknya 
348,98 juta waran. Pada rights 
issue ini, PT Inti Nusa Damai 
akan bertindak sebagai pem-
beli siaga. "Kami berharap 
memperoleh dana maksimal 
Rp 600 miliar,” kata Direktur 
Utama TRIS, Santoso Widjojo, 
kepada KONTAN, kemarin.

TRIS dan BELL merupakan 
perusahaan yang berada di 
bawah pemegang saham pe-
ngendali yang sama. Lantaran 
keduanya memiliki kegiatan 
usaha sejenis di bidang tekstil 
dan garmen, maka dengan 
rencana pengalihan saham ini, 
BELL dapat melengkapi kegi-
atan usaha TRIS sehingga ter-
cipta perusahaan tekstil gar-
men yang lebih terintegrasi. 

Selain itu, TRIS melalui 
BELL dapat memperluas 
pangsa pasar dan mampu ber-
saing dengan perusahaan tek-
stil dan garmen lainnya.

Manajemen TRIS berharap 

aksi rights issue dapat ber-
kontribusi pada peningkatan 
pendapatan usaha dan nilai 
aset perusahaan sehingga 
memberikan nilai tambah bagi 
pemegang saham. Jika semua 
berjalan sesuai rencana, TRIS 
akan mendekap 78,52% saham 
BELL milik induk usaha PT 
Inti Nusa Damai. 

Santoso menjelaskan, jika 
pemegang saham lama tidak 
melakukan haknya dalam 
rights issue ini, kepemilikan 
saham akan terdilusi maksi-
mal 66,65% dan tambahan di-
lusi maksimal sebesar 9,99% 
apabila tidak melaksanakan 
Waran Seri I. Di situasi ini, 
sebagai pembeli siaga Inti 
Nusa Damai akan mengambil 
bagian atas saham yang tidak 
diambil para pemegang saham 
lama. 

Manajemen TRIS akan 
menggelar rights issue sete-
lah mendapatkan persetujuan 
melalui rapat umum peme-
gang saham luar biasa 
(RUPSLB) yang akan berlang-
sung pada 9 Oktober 2019. 

Santoso menambahkan, 
dana hasil rights issue akan 
dipakai terpisah dengan ren-
cana menambah pabrik. Ter-
kait pembangunan pabrik 
baru, manajemen TRIS masih 
menjajaki beberapa kota di 
Jawa Tengah. TRIS mengha-
rapkan sudah mulai memba-
ngun pabrik baru pada tahun 
depan di atas tanah seluas 20 
hektare (ha). "Seluas 15 ha 
milik TRIS dan sisanya BELL," 
pungkas dia. 

Eldo Christoffel Rafael

TRIS Bidik Rights 
Issue Rp 600 Miliar

TEKSTIL■

JAKARTA. Sejak beleid prog-
ram percepatan kendaraan 
berbasis listrik terbit, sejum-
lah agen pemegang merek 
(APM) bersiap memasarkan 
kendaraan listrik di Indonesia. 
Namun, APM masih menung-
gu kepastian insentif agar da-
pat segera memproduksi ken-
daraan di dalam negeri. 

Mengutip perhitungan dari 
Gabungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (Gaikin-
do), Executive General Ma-
nager PT Toyota Astra Motor 
(TAM), Fransiscus Soerjopra-
noto, menjelaskan pengem-
bangan kendaraan yang me-
manfaatkan teknologi baterai 
memerlukan biaya yang cu-
kup besar, yakni bisa menca-
pai US$ 13.000. Angka terse-
but lebih mahal dibandingkan 
dengan biaya kendaraan yang 
berbahan bakar bensin. 

Berdasarkan perhitungan 
Gaikindo tadi, maka biaya 
produksi untuk kendaraan 
bermotor dengan mesin bakar 
internal atau internal com-
bustion engine (ICE) sekitar 
US$ 15.000. 

Untuk memproduksi hybrid 
electric vehicle (HEV), maka 
memerlukan dana tambahan 
sebesar US$ 2.300 atau naik 
15%. Sementara untuk kenda-
raan plug-in hybrid electric 
vehicle (PHEV), biaya produk-
sinya kembali meningkat 60% 
atau setara US$ 9.000. Adapun 
untuk battery electric vehicle 
(BEV), biaya produksi bisa 
meningkat hingga 87% atau 
setara US$ 13.000. 

"Oleh karena itu, kami sela-
lu bicara insentif yang diberi-
kan secara total itu berapa? 
Karena itulah yang akan mem-
buat customer mau membeli 
kendaraan-kendaraan bermo-
tor listrik," ungkap Soerjopra-
noto kepada KONTAN, Kamis 
(5/9). 

Meski demikian, pabrikan 
Toyota akan segera mempro-
duksi kendaraan listriknya di 

Indonesia. 
Presiden Direktur PT Toyo-

ta Motor Manufacturing Indo-
nesia (TMMIN), Warih Andang 
Tjahjono, mengemukakan 
Toyota juga akan mengem-
bangkan industri kendaraan 
elektrifi kasi, termasuk di da-
lamnya industri rantai pasok. 
Dengan demikian, pabrikan 
otomotif asal Jepang ini meng-
harapkan mampu memenuhi 
permintaan pasar domestik 
serta berpotensi merambah 
pasar ekspor lantaran tren 
global saat ini menuju kenda-
raan rendah emisi. 

"Kami siap memproduksi 
mobil hybrid pada tahun 
2022," kata Warih, Rabu (4/9) 
lalu. Namun mengenai model 

dan spesifi kasi kendaraan, dia 
belum mau membeberkan. 

Senior Brand Manager Wu-
ling Motors, Dian Asmahani, 
menilai masih perlu melihat 
lagi Perpres Mobil Listrik yang 
akan diturunkan dalam per-
aturan menteri (permen). 
Oleh karena itu, Wuling Mo-
tors masih belum bisa mem-
bawa kendaraan listrik di In-
donesia dalam waktu dekat. 

Mengenai harga, pabrikan 
kendaraan asal China tersebut  
juga  belum bisa memberikan 
detail angkanya. Yang jelas, di 
negara asalnya kendaraan 
tersebut sudah dipasarkan 
dengan kisaran harga 60.000 
Yuan  atau setara Rp 118 juta 
per unit untuk mobil mini Wu-

ling E100. Di masa depan, 
Wuling berharap ada kesiapan 
infrastruktur untuk mendu-
kung kendaraan listrik, seper-
ti pengisian daya, industri ba-
terai, maupun pengolahan 
limbahnya. "Infrastruktur juga 
perlu disiapkan, tidak cuma 
peraturannya," kata Dian. 

Head of Product Planning 
PT Sokonindo Automobile, 
Ricky Humisar, mengatakan 
DFSK akan segera membawa 
kendaraan listrik di Indonesia, 
apabila sudah ada peraturan 
menteri yang jelas. 

Salah satu produk yang siap 
mereka pasarkan model SUV 
DFSK Glory E3. "Kalau di Chi-
na, harganya berkisar di ang-
ka 200.000 yuan. Itu dengan 

regulasi di sana, kalau di sini 
bisa saja berbeda," ungkap 
dia. Nilai tersebut setara de-
ngan Rp 395,5 juta. 

Pengamat otomotif, Agus 
Tjajajana, menjelaskan kucur-
an insentif mobil listrik harus 
berupa insentif fi skal dan non 
fiskal. Dalam Permen nanti 
juga harus berbasiskan lan-
dasan kepentingan industri. 
"Produsen membutuhkan 
waktu transisi karena ada 
multiplier effect yang pan-
jang," kata dia, kemarin. 

Agus mengharapkan peme-
rintah menelurkan kebijakan 
secara menyeluruh, bukan 
parsial. Sehingga Indonesia 
bukan hanya menjadi importir 
kendaraan listrik semata.    ■

Pabrikan Menanti Insentif
Selain insentif, pabrikan otomotif membutuhkan jaringan infrastruktur kendaraan listrik

Kenia Intan N., M. Julian, 
Eldo Christoffel Rafael

IPC Millennial Talk 2019

ANTARA/Dhemas Reviyanto 

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) Elvyn G Masassya meninjau lokasi acara IPC Millennial Talk 2019 di 
Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/9). Di acara itu, IPC mengumpulkan 600 milenial IPC Group untuk penajaman visi korporasi.

Sinergi KAI dan Mandiri

ANTARA/Dhemas Reviyanto 

Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) 
Didiek Hartantyo (kedua kanan) menandatangani 
perjanjian kerjasama disaksikan Direktur Corporate 
Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar (kiri), SVP 
Corporate Banking II Yusak LS Silalahi (kedua kiri) dan 
Direktur Treasury dan International Banking Darmawan 
Junaidi di Jakarta (5/9). Bank Mandiri menyalurkan non 
cash loan Rp 2 triliun dan memberikan layanan Mandiri 
Virtual Account untuk mendukung aktivitas bisnis KAI.


