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Kami percaya bisnis di Indonesia 
akan bertumbuh bagus.
Toshiki Ikeda, Presiden Direktur 
PT Idemitsu Lube Techno Indonesia

■MANUFAKTUR

Saat ini, kita sedang da-
lam proses berevolusi 
dalam Revolusi Industri 

4.0. Berbagai bentuk kecerdas-
an artifisial tengah diperke-
nalkan dalam sistem teknologi. 
Di era ini pula, pasca digitali-
sasi akan terjadi.

Apakah "post digital" itu? 
Sesungguhnya ini hanya sua-
tu terminologi untuk membe-
dakan fase digital kali ini de-
ngan yang sebelumnya. Apa 
yang perlu diperhatikan? Ba-
gaimana Anda dapat menjadi 
pemenang?

Paul Daugherty, Chief 
Technology and Innovation Of-
fi cer Accenture, menyebutkan 
empat teknologi DARQ yang 
akan mewarnai peradaban 
manusia selanjutnya. DARQ 
adalah singkatan dari distri-
buted ledger technology, artifi -
cial intelligence, extended reali-
ty dan quantum computing.

"DARQ stack" alias "tum-
pukan empat jenis teknologi" 
ini akan menjadi penentu sia-
pa pemenang dan siapa pe-
cundang. Tahun ini saja, telah 
dikeluarkan bujet US$ 1,25 
triliun untuk mengadopsi sa-
lah satu atau beberapa tum-
pukan ini dalam berbagai 
perusahaan dan organisasi 
yang sangat "aware" akan kele-
bihan-kelebihannya. 

Apa saja kehebatan DARQ 
ini? Pertama, D alias distribu-

ted ledger technology (DLT) 
telah mulai mentransformasi 
berbagai sektor, terutama fi-
nansial, supply chain dan lo-
gistik dengan teknologi 
blockchain. Akses data point 
menjadi transparan sehingga 
efi siensi dan kontrol regulatori 
dapat berjalan tanpa pengha-
lang.

Kedua, A atau artifi cial in-
telligence alias kecerdasan bu-
atan ini telah sangat memban-
tu meringankan beban custo-
mer service dan pengambilan 
keputusan dalam organisasi. 
Akses informasi dan knowled-
ge management juga semakin 
cepat dan rapi terstruktur.

Ketiga, extended reality 
(XR) merupakan interaksi 
antara manusia dan teknologi 
melalui teknologi imersif. XR 
dikenal sangat mendukung 
produktivitas dan engagement 
para customer. Berbagai ben-
tuk bisnis sangat terbantu de-
ngan efi siensi showcase secara 
virtual. Sebagai contoh, Innis-
free menerapkan XR yang 
memberikan pengalaman me-
ngendarai sepeda angkasa se-
cara virtual melayang di atas 
Pulau Jeju di beberapa fl agship 
store mereka.

Keempat, Q alias kompu-
ting kuantum membantu pro-
ses komputasional dengan pe-
mecahan masalah dan prototi-
pe yang semakin dekat dengan 

aslinya. Volkswagen dikenal 
dengan aplikasi quantum com-
puting dengan mengoptimasi 
aliran trafi k dan dalam simu-
lasi berbagai produk.

Ketika empat jenis teknolo-
gi ini telah tergabung menjadi 
satu, dapat dipastikan per-
adaban manusia akan jauh 
melampaui hari ini. Teknologi 
seakan-akan mempunyai "hi-
dup" dan "jiwa" sendiri yang 
memberikan warna tersendiri 
dalam suatu organisasi.

Sebagai contoh, DHL 
menggunakan teknologi 
blockchain untuk melawan 
pemalsuan berbagai produk 
sehingga supply chain manage-
ment di berbagai industri ber-

jalan lancar. eBay juga dikenal 
dengan riset  teknologi 
blockchain yang sangat serius 
agar dapat meningkatkan efi -
siensi dan efektivitas model 
bisnis mereka.

Sebagai pebisnis dan kon-
sumen, bagaimana Anda da-
pat berpartisipasi dalam IR 
4.0 dan DARQ?

Pertama, minimal Anda 
perlu melek IR 4.0 dan DARQ. 
Ini membutuhkan upgrade 
diri akan informasi yang ber-
hubungan dengan teknologi-
teknologi mutakhir dan IR 4.0. 
Jadilah pengguna sebelum 
Anda membangun sistem de-
ngan salah satu atau kombi-
nasi beberapa dari teknologi-
teknologi tersebut.

Kedua, kenali workflow 
organisasi dan unit bisnis 
Anda, sehingga Anda mampu 
memilah untuk dicarikan so-
lusi inovatif versi DARQ. Se-
ring kali, begitu teknologi baru 
muncul, yang mencuat adalah 
penolakan karena "tidak kenal, 
maka tidak sayang." 

Padahal, teknologi baru itu 
pasti bersahabat dan sangat 
membantu peningkatan efi si-
ensi, efektivitas dan berbagai 
keuntungan penggunaan lain-
nya. Dengan mengenali setiap 
titik aksi (action point) yang 
juga merupakan titik data 
(data point) tersendiri, pasti-
lah ada perbaikan yang dapat 

dilakukan dengan DARQ. 
Ketiga, teknologi DARQ 

akan membuka kesempatan 
baru yang belum terpikirkan 
sebelumnya. Karena pada da-
sarnya setiap bisnis adalah 
bisnis pasca-digital, setelah 
menjadi bisnis media dan 
bisnis digital di era media so-
sial baru-baru ini.

Keempat, kepemimpinan 
bisnis-bisnis besar atau berpe-
ngaruh akan sangat dipenga-
ruhi penguasaan DARQ. Jadi, 
dengan kata lain, Anda perlu 
mempersiapkan diri lebih dari 
sekedar menguasai teknologi 
sebagai pengguna pemula. Se-
makin tinggi leadership Anda 
dalam penguasaan DARQ, se-
makin baik persepsi konsumen 
dan industri tentang Anda.

Akhir kata, bersiap-siaplah 
dalam era di mana digitalisa-
si bukanlah yang utama, na-
mun bagaimana kehidupan 
peradaban manusia dapat 
berjalan secara bersamaan se-
cara "seamless" dengan tekno-
logi DARQ hingga ke dalam 
versi-versi masa depan. De-
ngan kata lain setiap organi-
sasi dan pemimpin dapat 
menggunakan realita digital 
secara individu dalam meng-
galang penggunaan produk 
secara kolektif.

Selamat berpasca digital 
ria. Mulailah dengan memper-
siapkan diri.   ■

Kesiapan di Era Pasca DigitalKesiapan di Era Pasca Digital

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

CIKARANG. Produsen pelu-
mas PT Idemitsu Lube Techno 
Indonesia meresmikan opera-
sional pabrik pelumas kedua 
di Kawasan Industri Cikarang, 
Jawa Barat, Kamis (7/11). Ni-
lai investasi pabrik Cikarang 
mencapai US$ 52 juta atau le-
bih besar ketimbang pabrik 
pertama di Karawang, Jawa 
Barat, yang menelan dana se-
nilai US$ 18 juta. 

Utilitas produksi pabrik 
Karawang kini hampir penuh. 
Adapun pabrik Cikarang ber-
kapasitas produksi 65.000 ki-
loliter (kl) per tahun. Alhasil, 
tambahan pabrik baru menge-
rek total kemampuan produk-
si Idemitsu dari semula 50.000 
kl per tahun menjadi 115.000 
kl per tahun.

Untuk tahap perdana, Ide-
mitsu mengoperasikan pabrik 
Cikarang dengan utilitas 70% 
dari total kapasitas terpasang. 
Utilitas produksi bakal ber-
tambah seiring dengan pe-
nambahan mesin baru.

Tak cuma meningkatkan 
utilitas, Idemitsu pun berpelu-
ang memperluas bangunan 
pabrik. Asal tahu, pabrik Ci-
karang berdiri di atas tanah 8 
hektare (ha). Sementara luas 
bangunan 50%-60% dari total 
lahan tersebut. Kalau bisnis 
pelumas semakin menjanji-
kan, mereka bisa memanfaat-
kan sisa lahan yang belum 
terbangun untuk memperle-
bar bangunan pabrik.

Idemitus bermaksud mema-
sarkan 92%-93% produksi pe-
lumas pabrik Cikarang ke pa-
sar dalam negeri. Sisanya se-
banyak 7%-8% akan mereka 
jajakan ke beberapa negara di 
kawasan Asia Tenggara, Aus-
tralia, Timur Tengah dan Ru-
sia. Komposisi pelanggan ter-
diri dari 70% pabrikan dan 30% 

purna jual.
Idemitsu yakin, investasi 

pabrik baru tak akan sia-sia. 
Perusahaan yang menginduk 
pada Idemitsu Kosan Co., Ltd. 
di Jepang itu melihat, potensi 
pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia menarik. "Ekonomi In-
donesia mampu tumbuh di 
tengah keadaan saat ini, se-
hingga perusahaan percaya 
bisnis di Indonesia akan ber-
tumbuh bagus," tutur Toshiki 
Ikeda, Presiden Direktur Ide-
mitsu Lube Techno Indonesia 
dan PT Idemitsu Lube Indone-
sia di Cikarang, Jawa Barat, 
Kamis (7/11).

Selain mengerek kapasitas 
produksi, Idemitsu mening-
katkan kualitas operasional. 

Beberapa sistem di pabrik Ci-
karang sudah otomatis dan 
terhubung dengan kantor pu-
sat di Negeri Sakura. Mereka 
ingin ke depan seluruh sistem 
otomatis.

Muhammad Khayam, Direk-
tur Jenderal Perindustrian Ki-
mia, Farmasi dan Tekstil Ke-
menterian Perindustrian me-
ngatakan,  pabrik baru 
Idemitsu sejalan dengan prog-
ram pemerintah yakni Making 
Indonesia 4.0. "Dengan demi-
kian, seluruh aliran proses 
sudah terintegrasi dan terko-
neksi langsung sampai ke pu-
sat di Jepang," katanya.

Arfyana Citra Rahayu

Idemitsu Tambah 
Pabrik US$ 52 Juta

Mayoritas 
produksi pabrik 
baru Idemitsu 
untuk pasar 

dalam negeri. 

PELUMAS■

JAKARTA. PT Champion Pa-
cific Indonesia Tbk masih 
membukukan kenaikan pen-
jualan bersih maupun laba 
bersih selama Januari hingga 
September 2019. Namun ki-
nerja bottom line produsen 
kemasan tersebut sejatinya 
masih di bawah realisasi tiga 
tahun dan empat tahun yang 
lalu di periode yang sama.

Selama Januari-September 
2019, penjualan bersih Cham-
pion Pacific tumbuh 2,67% 
year on year (yoy) menjadi 
Rp 610,55 miliar. Nilai penju-
alan itu di level tertinggi di-
bandingkan periode yang 
sama selama lima tahun ter-
akhir (sejak September 2015). 
Namun, laba periode berjalan 
yang dapat diatribusikan ke-
pada pemilik entitas induk 
alias laba bersih Champion 
Pacifi c selama sembilan bulan 
di 2019 sebesar Rp 36,87 mili-
ar, tidak setinggi pencapaian 
sembilan bulan 2016 dan 2017 
(lihat tabel).

Merunut lebih jauh histori 
laporan keuangan Champion 
Pacifi c, beban pokok penjual-
an memang tembus di atas Rp 
500 miliar pada September 
tahun lalu dan September ta-
hun ini. Sementara pada pe-
riode yang sama tahun-tahun 
sebelumnya, beban pokok 
penjualan mereka kurang dari 
nilai tersebut. 

Khusus sembilan bulan 
2019, Champion Pacifi c meng-
gaet dua pemasok bahan baku 
dengan nilai transaksi masing-
masing lebih dari 10% terha-
dap penjualan bersih senilai 
Rp 610,55 miliar. Keduanya 
yakni PT Alumindo Light Me-
tal Industry Tbk dengan trans-
aksi Rp 46,56 miliar dan 

CNBM Corporation Indonesia 
dengan transaksi sebesar 
Rp 37,50 miliar.

Di sisi lain, Champion Paci-
fi c terus berupaya menerap-
kan strategi efi siensi. Perusa-
haan berkode saham IGAR di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) 
itu membidik efi siensi dalam 
bentuk biaya produksi mau-
pun waktu operasional.

IGAR antara lain memaksi-
malkan penggunaan bahan 
baku seperti aluminium foil 
atau pelapis kertas timah. 
Tanpa menyebutkan jumlah, 
mereka mengklaim volume 
penjualan kemasan masih 
tumbuh. "Sehingga tidak ba-
nyak waste (sisa) dari bahan 
baku yang terpakai," kata An-

tonius Muhartoyo, Presiden 
Direktur PT Champion Pacifi c 
Indonesia Tbk kepada KON-
TAN, Rabu (6/11).

Kembali ke farmasi
Sebelumnya IGAR sempat 

menyinggung tren perubahan 

kemasan obat. Saat ini, pe-
langgan mereka lebih suka 
kemasan ekonomis dengan 
bahan tak terlalu tebal.

Adapun dari Januari-Sep-
tember 2019, penjualan kema-
san industri farmasi mendo-
minasi penjualan IGAR hingga 
Rp 521,98 miliar atau 85,49% 

terhadap total penjualan ber-
sih. Sisanya, adalah penjualan 
kemasan non farmasi. Catatan 
sembilan bulan tahun ini seo-
lah mengembalikan spesiali-
sasi mereka dalam bidang ke-
masan farmasi. Sebagai catat-
an, pada periode yang sama 
tahun 2018 kemasan non far-

masi justru menjadi tulang 
punggung penjualan. 

Champion Pacifi c belum 
dapat mengungkapkan 
proyeksi penjualan sampai 
akhir tahun. Namun Anto-
nius menyatakan, biasanya 
pembelian kemasan farma-
si pada kuartal IV cende-
rung melemah karena para 
pelanggan sudah menyiap-
kan stok kemasan.    ■

IGAR Memacu Efisiensi
Demi efisiensi, PT Champion Pacific Indonesia Tbk memaksimalkan penggunaan bahan baku

Agung Hidayat

E-Commerce Business to Business

Dok. Astragraphia Xprins

(Kiri-kanan) Chief of Marketing & Corporate Communication PT Astragraphia Xprins Indonesia Suyanni Sapoetro, Head 
of Axiqoe.com Budi Pramana Ginting dan Kasubag Pembinaan dan Advokasi UKPBJ Kota Lubuk Linggau Singgit 
berbincang di pameran Indonesia International Mega Procurement Exhibition & Conference (IIMPEC) 2019 di Jakarta, 
Kamis (7/11). Melalui layanan e-commerce business to business (B2B) dan business to government (B2G), Axiqoe.com 
menegaskan perannya bersama stakeholder untuk memperkuat fondasi integritas ekosistem pengadaan melalui diskusi 
dan diseminasi informasi.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kementerian Riset, 
Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi
■ Nama lelang: CWP-01 
Construction Buildings for PPG, 
FPTK, COE
Instansi: Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kode Lelang: 3061273)
Satuan kerja: Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Ilmu Pengetahuan 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Bidang/sub. bidang: Pekerjaan 
konstruksi/persyaratan sesuai 
dengan standar dokumen 
pengadaan yang masih berlaku
Klasifi kasi: Non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 246.933.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 246.932.547.000,00
Anggaran: PHLN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik:
Rabu, 16 Oktober – Kamis, 14 
November 2019 melalui https://
lpse.ristekdikti.go.id/eproc4

Pekerjaan 
di Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat
■ Nama lelang: Penggantian 
jembatan Cincin Lama
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 55853064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Metropolitan II Surabaya
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana konstruksi 
jembatan, jalan layang, terowongan 
dan subways SI004 yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: Non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 60.333.900.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 60.333.900.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 17 Oktober – Kamis, 14 
November 2019 melalui https://
lpse.pu.go.id/eproc/

Pekerjaan di Kemente-
rian Perhubungan
■ Nama lelang: Pengawasan/
supervisi pembangunan sistem 
persinyalan dan telekomunikasi jalur 
Kereta api antara mandalle - 
palanro lintas Makassar – Parepare 
(MYC 2019-2020) seleksi ulang
Instansi: Kementerian Perhubungan 
(Kode Lelang: 59718114)
Satuan kerja: Balai Teknik 
Perkeretaapian Wilayah Jawa 
Bagian Timur
Bidang/sub. bidang: pengawasan 
rekayasa/jasa pengawas pekerjaan 
konstruksi teknik sipil transportasi 
RE202 yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Pagu paket: Rp 3.636.248.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
3.636.248.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 31 Oktober – Rabu, 13 
November 2019 melalui http://
lpse.dephub.go.id/eproc4

Pekerjaan 
di Kementerian 
Kelautan dan Perikanan
■ Nama lelang: Konsultan 
pengawas pembangunan dermaga 
tambahan dan pasar ikan di PPI 
Fandoi, serta pasar ikan di Bosnik, 
Biak Numfor, Papua
Instansi: Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (Kode Lelang: 10323218)
Satuan kerja: Direktorat Usaha dan 
Investasi
Bidang/sub. bidang: Pengawasan 
rekayasa/jasa pengawas pekerjaan 
konstruksi bangunan gedung 
RE201 dan jasa pengawas 
pekerjaan konstruksi teknik sipil air 
RE203 yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Pagu paket: Rp 1.433.459.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.352.305.050,00 
Anggaran: APBN                             
                                                      
Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 29 Oktober – Rabu, 13 
November 2019 melalui http://
lpse.kkp.go.id/eproc4

Kinerja Keuangan IGAR*
30 Sep 
2019

30 Sep 
2018

30 Sep 
2017

30 Sep 
2016

30 Sep 
2015

Penjualan bersih 610,55 594,69 589,66 605,39 520,53
> Kemasan industri farmasi 521,98 171,87 511,77 517,79 409,74
> Kemasan non farmasi 88,57 422,81 77,89 87,59 110,79
Laba bersih** 36,87 29,64 44,02 40,81 23,39
*Rp miliar, **laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

 Sumber: BEI

KONTAN/Arfyana Rahayu 

Utilitas produksi pabrik Karawang kini hampir penuh.


