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Kami mengharapkan Tuban Petro bisa
mengurangi impor petrokimia nasional.
Fridy Juwono, Direktur Industri Kimia
Hulu Kementerian Perindustrian

Kontan Jumat, 13 September 2019

Aktivitas Pelabuhan di Palu

Enam Langkah Bisnis
di Tengah Ancaman Resesi

D

unia sedang memasuki resesi global, minimal inilah hasil pengamatan para ekonom. Lantas, apakah bisnis Anda akan
segera merasakan imbasnya
atau belum, tergantung sektor dan produknya.
Sebagai pebisnis, ada baiknya mempersiapkan diri
dalam menghadapi ancaman
resesi. Jauhkan perspektif
"tidak berdaya" atau "itu
urusan makro, bukan urusan
kita."
Indonesia juga diprediksi
akan terkena imbasnya. Tentu kita mengharapkan tidak
besar. Termasuk Indonesia,
setiap pasar terdiri dari ribuan atau jutaan pelaku.
Dan salah satunya adalah
Anda sebagai pebisnis dan
konsumen.
Ini berarti setiap aktivitas Anda punya imbas bagi
kondisi ekonomi makro, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Penulis sendiri merasakan secara langsung
"countdown to recession" di
bulan April lalu. Saat itu,
penulis bekerja sebagai salah
satu konsultan startup di San
Jose downtown. Startup itu
bergerak dalam bidang penyedia jasa rekrutmen developer IT dan data scientist.
Saat itu pasar rekrutmen
Amerika Serikat masih relatif "hot" alias bagus. Proses
rekrutmen secara umum masih baik, yang dapat dengan
mudah diamati dari Indeed
dan LinkedIn yang merupakan agregator dan tujuan
posting vacancy terpopuler.
Anehnya, klien saya
mengalami kebuntuan, alias
kekurangan klien yang membutuhkan jasa rekrutmen IT
dan data scientist mereka.
Bagi para analis, ini adalah
salah satu indikator betapa
perusahaan-perusahaan telah mulai slowing down dalam rekrutmen.
Lantas, sebagai pebisnis,
langkah-langkah apa yang
perlu diambil dalam mengantisipasi resesi global?
Pertama, siapkan cadangan cash flow. Ini bisa

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

dilakukan dengan pengetatan
bujet, menambah kredit,
maupun mempercepat pembayaran dari konsumen yang
berutang. Intinya, sedapat
mungkin siapkan cash flow
sebanyak mungkin untuk
menghadapi "masa-masa
lambat" agar bisnis dapat
bertahan.
Kedua, lakukan "stress
test" dengan mengevaluasi
ulang SWOT. Biasanya,
SWOT dilakukan pada saat
menuliskan business plan.
Sebenarnya, SWOT juga sangat berguna sebagai "stress

Bagi pebisnis
kontrarian,
resesi adalah
masa penting
mengerek aset.
test." Gunakan data terkini
untuk mengevaluasi ulang
kondisi internal dan eksternal yang berpotensi membantu dan menyerang bisnis
Anda dalam kondisi hipotesis resesi mendatang.
Ketiga, fokus pada kekhususan unik bisnis Anda.
Prinsip 80/20 berlaku dalam
semua bisnis, apapun bisnis
Anda. Kenali sumber 80%
omzet Anda dari 20% penjualan. Siapa mereka (klien)
dan produk apa. Tingkatkan
pemasaran di wilayah itu.

Keempat, buang "lemak"
berlebih. Idealnya, PHK pegawai tidak dilakukan. Namun ada beberapa jalan untuk "trim the fat" dengan mengurangi pengeluaran yang
bisa ditekan atau disubstitusi dengan yang lebih murah.
Intinya, berbagai cara
efisiensi dapat dilakukan
tanpa mengurangi jumlah
pegawai. Mengapa? Karena
ekonomi makro butuh setiap
individu untuk meningkatkan spending agar roda ekonomi kembali di atas. Dan
ini hanya dapat terjadi selama setiap orang punya pekerjaan tetap.
Kelima, perbanyak produk yang ditawarkan. Diversifikasi produk dan price
point perlu segera dilakukan
untuk mendapatkan gambaran di titik apa para konsumen lebih nyaman mengkonsumsi. Produksi di titik tersebut dapat ditingkatkan
sesuai kebutuhan.
Keenam, tingkatkan pemasaran, lead generation,
dan closing. Selagi masa praresesi, diharapkan banyak
prospek yang sedang "menimbun" produk. Jadikan ini
kesempatan untuk membangun basis klien baru atau
mempertinggi sales dari
klien yang telah ada.
Lakukan cross-selling, upselling dan down-selling tanpa sungkan. Bisa juga Anda
gunakan narasi "bersiapsiap sebelum hujan" untuk
membangun urgensi.
Konklusinya, setiap individu dan pebisnis punya andil dalam memastikan roda
ekonomi bergulir ke arah positif. Ini dapat dilakukan
dengan pengambilan keputusan yang tepat.
Bagi para pebisnis kontrarian, masa resesi malah
merupakan salah satu variabel penting dalam meningkatkan aset. Pasang mata
dan telinga dengan baik,
agar Anda dapat secepatnya
mengakuisisi aset-aset murah di era ini.
Selamat menghadapi era
resesi global dengan berani
dan positif.
■

■ PETROKIMIA

Pemerintah Ingin Kuasai 95,9%
Saham Tuban Petro Tahun Ini
JAKARTA. Jika tak meleset,
nasib penyelesaian utang PT
Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) tuntas
pada tahun ini. Pemerintah
melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menguasai
95,9% saham Tuban Petro,
yang merupakan pemilik PT
Trans Pacific Petrochemical
Indotama (TPPI).
Sekadar kilas balik, pada 27
Februari 2004 silam, Tuban
Petro menerbitkan obligasi
multi tahun kepada Kemkeu
senilai Rp 3,3 triliun. Tuban
Petro kemudian gagal bayar
pada 27 September 2012. Penyelesaian atas utang Tuban
Petro melalui skema konversi
utang menjadi saham.
Kemkeu meyakini restrukturisasi utang Tuban Petro
sejalan dengan optimalisasi
aset negara. "Tahun ini kami
harapkan masalah utang-piutang selesai dan tahun depan
kami akan ajak Pertamina
agar bisa masuk dalam Tuban
Petro Group," kata Direktur
Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) Kemkeu, Isa Rachmatarwata, Kamis (12/9).
Direktur Utama PT Tuban
Petrochemical Industries, Sukriyanto, mengatakan pasca
konversi utang, Tuban Petro
masih memiliki utang Rp 800
miliar. Mereka akan mengangsurnya selama 10 tahun. Sumber anggaran berasal dari pengembangan bisnis.
Konversi utang Tuban Petro
melibatkan lintas kementerian. Adapun implementasinya
nanti mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) yang akan
diteken oleh Presiden Joko
Widodo. Beleid itu sekaligus
menjadi titik tolak pengembangan Tuban Petro sebagai
basis industri petrokimia nasional.
Rencana konversi utang telah masuk dalam Undang Un-
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Konversi utang Tuban Petro melibatkan lintas kementerian.
dang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2019. Sejauh ini,
Kemkeu telah mengempit 70%
saham Tuban Petro.
Kementerian Perindustrian
(Kemperin) optimistis pengembangan Tuban Petro
akan memperkuat industri
petrokimia dalam negeri. Ha-

Tuban Petro akan
mengangsur
sisa utang
Rp 800 miliar
selama 10 tahun.
rapannya, aset TPPI tak hanya
dimanfaatkan untuk mengolah bahan bakar minyak
(BBM) seperti sekarang.
Selain itu, pengembangan
Tuban Petro bisa membantu
menekan defisit anggaran lantaran impor petrokimia yang
tinggi. "Kami berharap Tuban
Petro tak hanya bisa produksi

maksimal tapi juga bisa ekspansi sehingga bisa mengurangi impor petrokimia nasional," tutur Fridy Juwono, Direktur Industri Kimia Hulu
Kemperin, dalam kesempatan
yang sama.
Menurut rencana besar pemerintah, akan ada pengembangan klaster petrokimia
terintegrasi. Pemerintah berencana membangun pusat
produksi aromatik dan olefin.
Saat ini, baru terbangun pabrik aromatik yang menghasilkan benzene, toluene and xylene (BTX).
Sekretaris Jenderal Asosiasi
Industri Olefin, Aromatik dan
Plastik Indonesia (Inaplas),
Fajar Budiyono, mengatakan
saat ini Indonesia menjadi tujuan ekspor petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Padahal selama periode 19851998, Indonesia pernah menjadi pemilik kapasitas produksi petrokimia terbesar di Asia
Tenggara.
Eldo Christoffel Rafael
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Suasana bongkar muat barang di Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (12/9). Menjelang setahun pasca
gempa dan tsunami pada 28 September 2018, aktivitas bongkar muat barang pada pelabuhan yang dikelola oleh PT
Pelindo IV dan menjadi salah satu fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu itu kini semakin normal.
Pemerintah juga akan mengembangkan pelabuhan tersebut pada tahun 2020 mendatang bersama Pelabuhan Wani dan
Pelabuhan Donggala.

Agenda Eksplorasi
Batubara Jalan Terus
Produsen tetap mencari sumber batubara meski harga melemah
Ika Puspitasari,
Ridwan Nanda Mulyana
JAKARTA. Sempat rebound di
pertengahan tahun, kini harga
batubara kembali melemah.
Meskipun tak bisa mengelak
dari tantangan itu, nyatanya
sejumlah produsen batubara
tetap melanjutkan rencana
eksplorasi tambang.
Sepanjang tahun ini, PT
ABM Investama Tbk tetap
membidik produksi batubara
sebesar 12 juta ton. "Target
produksi dan kegiatan eksplorasi masih jalan terus," kata
Adrian Erlangga, Direktur PT
ABM Investama Tbk kepada
KONTAN, Kamis (12/9).
Saat ini ABM Investama
memiliki tiga konsesi penambangan batubara seluas 7.714
hektare (ha). Area penambangan tersebut menghasilkan batubara berkalori 3.4004.200 kilokalori per kilogram
(kkal/kg). Total cadangan batubara mereka kini sekitar 250
juta ton batubara.
Selama semester I 2019 kemarin, ABM Investama memproduksi 6 juta ton batubara.
Sebagian besar batubara itu
kemudian mereka jajakan ke
India dan China.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk juga tak berpikir untuk menahan eksplorasi penambangan. AH Bramantya
Putra, Wakil Direktur Utama
Indo Tambangraya, menjelaskan, eksplorasi tetap berjalan
karena bertujuan mendapatkan data cadangan batubara
yang menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang.
Hingga akhir tahun lalu,
Indo Tambangraya memiliki
cadangan sebanyak 355 juta
ton batubara dengan sumber
daya sebesar 1486 juta ton
batubara. Tambang perusahaan tersebut berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan
Kalimantan Tengah.
PT Bumi Resources Tbk
juga bergeming dengan target
operasional yang sudah ditetapkan. Adapun untuk produksi, bagian dari Grup Bakrie
itu mempertahankan target
sekitar 87 juta ton hingga 90
juta ton batubara tahun ini.
Namun memang, Bumi Resources tetap mencermati risiko dan peluang bisnis. Dileep Srivastava, Direktur dan
Sekretaris Perusahaan PT
Bumi Resources Tbk menyatakan, peluang bisnis batubara ada di pasar dalam negeri
maupun luar negeri.
Dalam catatan KONTAN,
Bumi Resources memiliki cadangan 2,7 miliar ton batubara. Sementara volume sumber
daya mereka mencapai 12,6
miliar ton batubara.
Sebelumnya, PT Bukit Asam
Tbk memutuskan untuk tidak
mengeksplorasi tambang

hingga Maret 2020. Pertimbangan mereka karena harga
batubara masih berada dalam
tren penurunan.

Risiko biaya
Seperti diketahui, harga batubara acuan (HBA) September 2019 sebesar US$ 65,79
per metrik ton. HBA September 2019 turun 9,47% ketimbang HBA Agustus 2019 yakni
US$ 72,67 per ton.
Sejurus dengan itu, Bloomberg mencatat harga kontrak
batubara di pasar ICE Futures
untuk pengiriman November

2019 pada Kamis (12/9) kemarin sebesar US$ 69,65 per metrik ton. Harga itu susut 27,14%
ketimbang catatan akhir tahun lalu yaitu US$ 95,60 per
metrik ton.
Direktur Eksekutif Asosiasi
Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia
mengatakan, tren dan proyeksi harga batubara mempengaruhi rencana eksplorasi perusahaan tambang. Dalam pelaksanaannya, mereka juga
menanggung risiko biaya eksplorasi yang besar.
Indonesia Mining and Energy Forum mencatat, harga

jual batubara sudah mendekati ongkos produksi. Dalam
kondisi seperti itu, asosiasi
menilai pemerintah perlu
memberikan insentif atau pelonggaran royalti.
Semestinya, pembayaran
royalti bukan dalam bentuk
presentasi absolut tapi tergantung dengan pergerakan harga
batubara. "Jangan sampai harga rendah lantas menyebabkan rasio overburden berkurang dan ujungnya negara dirugikan dengan cadangan
yang turun," kata Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum.
■

Persentase Nilai Eksplorasi Masih Minim
PERSENTASE nilai eksplorasi pertambangan mineral dan batubara (minerba) di dalam
negeri memang masih minim. Anggaran investasi untuk eksplorasi tahun ini sebesar
US$ 274 juta atau sekitar 4,44% dari total investasi sektor minerba 2019 yang diperkirakan sebesar US$ 6,17 miliar.
Namun secara historis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, nilai eksplorasi senantiasa mendaki. "Persentase kecil tapi dari sisi jumlah
itu naik setiap tahun," kata Bambang Gatot
Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Ba-

tubara Kementerian ESDM, Kamis (12/9).
Tahun 2016, nilai investasi eksplorasi sebesar US$ 65 juta atau sekitar 1% dari total
investasi minerba tahun tersebut. Tahun
2017, nilai investasi eksplorasi naik menjadi
US$ 115 juta atau sekitar 2% dari total investasi. Kalau persentase nilai investasi eksplorasi 2018 tetap 2% tapi senilai US$ 146 juta.
Kementerian ESDM tidak menanggapi
seluruh permintaan insentif dari pengusaha.
Selama ini pemerintah mengaku telah memberikan kemudahan perizinan untuk kegiatan eksplorasi.
■

