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Harga Bahan Kabel Turun
Tren penurunan harga tembaga menopang keuangan produsen kabel Sumi Indo Kabel Tbk
Agung Hidayat
JAKARTA. Kinerja enam bulan PT Sumi Indo Kabel Tbk
yang berlangsung selama April hingga September 2019
tumbuh. Tren penurunan harga bahan baku berupa tembaga turut menopang rapor produsen kabel tersebut.
Dari 1 April 2019 sampai 30
September 2019, Sumi Indo
Kabel mencatatkan penjualan
bersih senilai US$ 105,88 juta
atau tumbuh 12,06% year on
year (yoy). Laba periode berjalan mereka naik lebih dari
2,5 kali lipat menjadi US$ 2,19
juta. Paling tidak, kinerja itu
terbaik ketimbang periode
yang sama dalam tiga tahun
terakhir (lihat tabel)
Berkaca dari capaian kinerja enam bulan tahun ini, Sumi
Indo Kabel semakin percaya
diri bisa memenuhi target pertumbuhan 18% yoy selama tahun fiskal 1 April 2019-31 Maret 2020. "Kami masih optimistis," ungkap Sulim Herman
Limbono, Wakil Direktur Utama PT Sumi Indo Kabel Tbk
saat dihubungi KONTAN,
Rabu (21/11).
Masih berdasarkan kinerja
Sumi Indo Kabel periode April-September 2019, seluruh
penjualan menurut segmen
produk maupun pasar juga
kompak terkerek. Penjualan
ekspor contohnya, naik
13,19% yoy menjadi US$ 77,94
juta. Adapun penjualan ekspor lebih banyak terjadi dengan perusahaan afiliasi di
bawah Grup Sumitomo.
Sumi Indo Kabel mencatatkan transaksi jual-beli dengan
Sumitomo Electric Industries
Ltd., Jepang sebesar US$ 41,94
juta. Sementara nilai transaksi
dengan Sumitomo Electric
Automotive Products (Singapore) Pte Ltd mencapai seki-

tar US$ 24,35 juta. Total nilai
transaksi keduanya setara
dengan 62,60% terhadap total
penjualan bersih.
Tak cuma di luar negeri,
penjualan lokal juga tumbuh
9,01% yoy menjadi US$ 27,95
juta. Perlu diketahui, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
merupakan satu-satunya perusahaan domestik dengan nilai transaksi lebih dari 10%

terhadap total penjualan bersih yakni US$ 8,56 juta.
Tatkala penjualan kabel
naik, Sumi Indo Kabel bisa
menahan beban pokok penjualan karena harga bahan baku
tembaga sedang menyusut.
Pertumbuhan beban pokok
penjualan masih di bawah kenaikan penjualan bersih, yakni 9,39% yoy menjadi US$
98,01 juta.

Kinerja Sumi Indo Kabel Tbk*
Penjualan bersih
Laba (rugi) periode berjalan
Kas dan setara kas
Liabilitas
*US$ juta

Apr-Sep Apr-Sep Apr-Sep
2017
2018
2019
105,89
94,49
65,05
2,19
0,82
(0,11)
5,79
4,03
13,16
34,54
28,73
18,26
Sumber: BEI

Proyek PLN

Menurut catatan Bloomberg, harga kontrak tembaga
untuk pengiriman Desember
2019 di pasar London Metal
Exchange (LME) memang
berada dalam tren penurunan.
Harga tembaga pada Rabu
(20/11) kemarin senilai
US$ 5.870 per metrik ton (mt)
atau susut 1,51% ketimbang catatan akhir tahun
Penjualan
lalu yang sebesar US$
5.950 per mt. Sementara
Bersih*
jika dibandingkan dengan
Berdasarkan produk
periode yang sama tahun
Kabel
102,29
lalu, harga berkurang
Lain-lain
3,60 4,30% yoy.
Berdasarkan pasar
Meskipun sejumlah
Ekspor
77,94 katalis positif masih berLokal
27,95 pihak, Sumi Indo Kabel
tak mau lengah mewuPeriode April-Sept 2019

judkan target kinerja sampai
akhir Maret tahun depan. Perusahaan berkode saham IKBI
di Bursa Efek Indonesia (BEI)
tersebut berharap bisa memperbesar pasokan kabel ke
PLN. Asal tahu, kini mereka
memiliki pabrik kabel dengan
total kapasitas produksi mencapai 36.000 ton per tahun.
Sementara PLN dalam tahap
merealisasikan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (mw).
Sampai tutup tahun fiskal
nanti, Sumi Indo Kabel berharap porsi kontrak pengadaan
kabel ke PLN menyumbang
5%-10% terhadap total penjualan bersih. "Untuk penjualan
ke PLN, kami berharap ada
peningkatan setiap tahunnya,"
sebut Sulim.
■

Aplikasi Lukisan Lemari Es

KONTAN/Baihaki

Dari kanan: Direktur PT Modena Indonesia Robert Widjaja bersama seniman Abenk Alter, Erica Hestu Wahyuni dan Decki
Leos saat konferensi pers Eksplorasi Modena untuk karya seni di Jakarta, Kamis (21/11). Modena masterpiece retrofridge
mengaplikasikan lukisan pada lemari es Modena dan mengajak masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap isu
sosial melalui berbagai produknya.

Era AI Mudah Dicerna dan Indonesia

A

rtificial intelligence (AI)
alias kecerdasan artifisial telah mencapai era
baru dimana orang awam
dapat menggunakannya tanpa perlu pelatihan sains layaknya akademisi dan periset
di laboratorium. Berbagai algoritma advanced seperti neural networks telah mampu
bergerak sendiri, merupakan
game changer.
Dalam beberapa bidang
ilmu seperti Fisika dan Biologi, AI bahkan telah mampu
menganalisis data dan membangun model-model riset
baru dengan campur tangan
minimal manusia. Hasilnya
juga lebih detil dan akurat
daripada pemikiran para
saintis.
Dalam ilmu komputer,
para pakar telah menciptakan
algoritma yang dapat bekerja
secara otomatis tanpa instruksi detil. Algoritma-algoritma komputer semakin instingtif sehingga koding dengan bahasa pemrogaman
semakin tak dibutuhkan.
Programer di masa depan
bisa jadi tidak perlu menguasai bahasa pemrogaman tempo dulu yang sangat mekanis
karena bahasa pemrogaman
semakin manusiawi (natural
language programming). Deteksi pola-pola data juga dapat dengan mudah dilakukan

dengan perangkat program
dan aplikasi.
Beberapa contoh penggunaan AI dalam berbagai produk dan layanan smart (smart
products and services) di bawah ini berpotensi memperbaiki kualitas hidup manusia
secara signifikan. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk
sungguh-sungguh menguasai
teknologi. Minimal, sebagai
smart user.
Satu, smart home, telecommunication and appliances. Anda pasti sudah familiar dengan peran AI dalam
smart home. Dengan koneksi
aplikasi, rumah Anda dapat
dikelola hanya dengan suara,
sidik jari dan informasi biometrik lain.
Dalam telekomunikasi, AI
berperan dalam mengoneksi
gawai-gawai internet of things
(IoT). Termasuk smart phone,
GPS dan berbagai perlengkapan rumah lain. Bahkan telah
ada kulkas yang dapat memberitahu konten dan jumlah
kalori suatu produk yang disimpan.
Dua, job search and recruitment. AI sangat berperan
dalam proses pencarian kerja
dan rekrutmen. Pertama, seorang aplikan perlu mengenal
kata kunci inti dalam posisi
yang dibidik. Kata kunci itu
harus disertakan dalam surat

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California

pengantar (cover letter) dan
CV atau resume karena seleksi pertama menggunakan
aplikasi AI applicant tracking
system (ATS).
Lalu, para perekrut kini
sangat mengandalkan situssitus job search berbasis AI
seperti LinkedIn untuk mengenali para kandidat pasif,
yaitu mereka yang masih
berposisi aktif di organisasi
atau perusahaan tapi mempunyai kans untuk ditawarkan posisi di tempat lain.
ATS juga membantu para perekrut dalam menyeleksi awal
para kandidat.
Tiga, military and intelligence. Langkah AS mengim-
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Produk impor mencukupi 70% dari total
kebutuhan carbon black nasional.
Agus Gumiwang Kartasasmita,
Menteri Perindustrian

plementasikan AI dalam strategi besar pertahanan mencakup analisis intelijen,
pengambilan keputusan, kendaraan swajalan (termasuk
drone), logistik dan peralatan
pertahanan. Alokasi untuk AI
dan learning machine mencapai US$ 927 juta. Baik hardware, software maupun
brainware telah mencapai era
kesiapan AI terkini.
Sebagai contoh, berbagai
negara di dunia telah memasukkan strategi meretas musuh, seperti meretas algoritma kendaraan-kendaraan
swajalan dan penyebaran virus komputer. Adapun AS
dan China dikenal dengan
kompetisi AI dalam bidang
pertahanan.
Empat, government management. Data-driven government memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan
tepat sehingga jasa-jasa publik dapat dinikmati rakyat
tanpa jeda. AI memungkinkan perbaikan infrastruktur
secara tepat. Face recognition
yang kini telah diterapkan di
China, sangat mungkin untuk mengontrol penduduk.
Lima, healthcare. Sentralisasi data kesehatan atau
rekam medis, termasuk medical imaging yang mencakup
gambar X-ray, USG, dan neural telah menggunakan AI

untuk efisiensi dan interpretasi diagnosis. Sebelum era
AI, informasi biomarker dan
hasil scan harus dibaca dokter
ahli manusia dalam waktu
berminggu-minggu.
Dengan AI, pembacaan
dan interpretasi diagnosis
bisa berlangsung dalam hitungan menit atau detik. Dalam kasus seperti kanker stadium lanjut, setiap detik sangatlah berharga. Secara
keseluruhan, AI sangat berharga dalam memastikan kecepatan dan ketepatan dalam
jasa-jasa medis.
Enam, environmental health
and
pollution.
Startup Gogoro di Taiwan,
memungkinkan polusi udara
diatasi dengan sepeda motor
skuter bertenaga listrik. AI
berperan dalam mendistribusi dan mengatur baterai listrik yang efisien dan terjangkau dengan harga sekitar hanya US$ 30 per bulan.
Penerapan AI dalam menekan kerusakan alam dan
manajemen polusi udara merupakan solusi jitu. Semoga
Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan para pengelola
ojek online seperti Gojek dan
Grab membaca tulisan ini.
Ayo, jadikan Indonesia
maju dengan mengintegrasikan AI dalam setiap langkah
hidup kita!
■
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Cabot Akan Investasi
US$ 100 Juta

Dok. Cabotcorp

Cabot Corporation, berencana memperkuat bisnis di Indonesia
melalui PT Cabot Indonesia.
CILEGON. Perusahaan bahan
kimia khusus dari Amerika
Seriakt (AS), Cabot Corporation, berencana memperkuat
lini bisnisnya di Indonesia
yang dijalankan oleh PT Cabot
Indonesia. Dalam beberapa
tahun ke depan, perusahaan
ini akan berinvestasi hingga
lebih dari US$ 100 juta.
Pada tahap pertama, Cabot
Indonesia bakal menambah
kapasitas produksi carbon
black sebanyak 80.000 metrik
ton per tahun di fasilitas produksi yang sudah beroperasi
di Cilegon, Banten. Pada Kamis (21/11), perusahaan ini
menandai awal mulai pembangunan lini produksi dengan
menggelar seremoni penanaman tiang pancang atawa
groundbreaking.
Cabot Indonesia menargetkan proses pembangunan selesai pada tahun 2021. Lini
produksi anyar itu akan melengkapi kemampuan produksi mereka saat ini yang mencapai 90.000 metrik ton carbon black per tahun.
Hanya saja, manajemen Cabot Indonesia tidak secara
spesifik mengungkapkan anggaran untuk ekspansi tahap
pertama tersebut. "Kami belum bisa membeberkan besaran angka spesifik yang kami
keluarkan untuk penambahan
kapasitas produksi sebesar
80.000 metrik ton per tahun
ini," kata Bart Kalkstein, President Reinforcement Material PT Cabot Indonesia saat
konferensi pers di Cilegon,
Banten, Kamis (21/11).
Kementerian Perindustrian
(Kemperin) mencatat, tahun
lalu nilai impor industri kimia
US$ 22,54 miliar. Sementara
nilai ekspor industri kimia
hanya US$ 8,79 miliar.

Padahal industri olahan non
migas berkontribusi cukup
besar dalam produk domestik
bruto (PDB). Selama triwulan
II-2019, industri itu menyumbang 17,36% atau setara dengan Rp 509,38 triliun. Kontribusinya terbesar terhadap total PDB. Khusus industri
kimia berkontribusi sekitar
Rp 63,88 triliun.
Namun memang, laju industri bahan kimia lokal seperti
carbon black tertekan serbuan
produk impor. Produk impor
mencukupi 70% dari total ke-

Cabot sudah
memiliki pabrik
dengan kapasitas
produksi 90.000
metrik ton.
butuhan carbon black nasional yang mencpai 230.000 ton
per tahun. "Maka dengan ekspansi Cabot, kami harapkan
substitusi impor bisa menekan defisit," tutur Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri
Perindustrian.
Asal tahu, Cabot Corporation berbisnis di Indonesia
sejak tahun 1988. Menurut
keterangan Dixy Olyviardy,
Presiden Direktur PT Cabot
Indonesia, saat ini sekitar 75%
pendapatan Cabot Indonesia
berasal dari penjualan di pasar domestik.
Sementara sekitar 25% selebihnya berasal dari ekspor di
sejumlah negara. Sebut saja di
antaranya Malaysia, Thailand
serta negara-negara lain di
luar Asia Tenggara.
M. Krishna Prana Julian

Gerai

Pelaku Industri Tekstil
Bersaing di Otomatisasi
JAKARTA. Tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan
satu dari sejumlah industri padat karya. Para pelaku industri pun bersaing menerapkan otomatisasi produksi agar
tetap melaju di tengah era digitalisasi.
PT Pan Brothers Tbk mengalokasikan anggaran US$ 15
juta tiap tahun untuk digitalisasi dan otomatisasi. Digitalisasi mereka antara lain untuk mempermudah pengawasan
pada setiap tahap produksi. Sementara otomatisasi berlangsung mulai 2016. "Tanpa otomatisasi dan digitalisasi,
kami akan obsolete (ketinggalan zaman) dan tidak mempunyai daya saing," kata Iswar Deni, Sekretaris Perusahaan
PT Pan Brothers Tbk kepada KONTAN, Selasa (19/11).
PT Sri Rejeki Isman Tbk atawa Sritex juga telah menerapkan otomatisasi dalam proses produksi. Pada divisi
pemintalan misalnya, tingkat otomatisasi sudah hampir
100%. Sementara pada tingkat otomatisasi pada divisi segmen garmen sekitar 50%.
Target Sritex sejauh ini yakni meningkatkan efisiensi dan
minimalisasi waktu produksi. Joy Citra Dewi, Corporate
Communications PT Sri Rejeki Isman Tbk menggambarkan, pemangkasan waktu produksi bisa sampai 50%.
M Krishna Prana Julian

SEAM Group Targetkan IPO
Anak Usaha Tahun Depan
JAKARTA. PT Sumber Energi Alam Mineral atau SEAM
Group ingin mengantarkan PT Berkah Saksama Adikarya
menjadi perusahaan publik lewat skema initial public offering (IPO) pada tahun depan. Berkah Seksama merupakan salah satu sub holding mereka dalam bidang infrastruktur dan memiliki banyak anak usaha.
Rencana IPO berangkat dari tren kenaikan kinerja Berkah Saksama. Hingga kuartal II 2019 misalnya, perusahaan
itu menjual 170.000 ton batu split dan 37.000 ton asphalt
mixing. "Target IPO untuk sub holding company di bawah
bendera PT Berkah Saksama Adikarya pada tahun 2020
akan sesuai target kapitalisasi sebesar Rp 5 Triliun," kata
Asep Sulaeman Sabanda, Chief Executive Officer SEAM
Group dalam rilis, Kamis (21/11).
SEAM Group juga berharap anak usaha bidang energi
terpadu yakni PT Sumber Energi Mahesa Intiutama bisa
mencatatkan kapitalisasi pasar senilai Rp 50 triliun pada
tahun 2021 atau paling lambat 2022 nanti. Asal tahu, SEAM
Group mengawali bisnis dari pakan ternak pada tahun 1998
dengan nama PD Santika Tani di Subang, Jawa Barat.
Agung Hidayat

