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Selama ini kami hanya menggunakan
pasokan lokal.
Tommy Wattimena, Direktur Utama
PT Sierad Produce Tbk (SIPD)

■MANUFAKTUR
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Genjot Kinerja
Bisnis Pangan Masih Legit SULI
Usai Musim Dingin
■ MANUFAKTUR KAYU

Pelaku bisnis optimistis industri unggas dan daging aman dari wabah virus korona
Agung Hidayat,
Arfyana Citra Rahayu
JAKARTA. Industri peternakan dan daging olahan bakal
tahan terhadap sentimen buruk bisnis dari virus korona
(COVID-19) asal Wuhan, China. Sebab, ketergantungan
pemain domestik terhadap
pasar China terbilang kecil.
Sugeng Wahyudi, Sekretaris
Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional
(GOPAN) mengatakan peternak Indonesia tidak ada yang
memperoleh bibit ayam (day
old chicken/DOC) ataupun
pakan dari China. "Jadi hampir dipastikan kami tidak terdampak pada situasi ini," terang dia kepada KONTAN,
Kamis (13/2).
Malahan untuk DOC, dunia
peternakan ayam Indonesia
sedang kelebihan suplai (over
supply) sekitar 12 juta bibit.
Adapun pada tahun ini, bisnis
peternakan ayam masih memiliki prospek positif lantaran
harga produk secara perlahan
mulai pulih.
Sugeng menyebutkan harga
jual ayam saat ini mencapai
Rp 19.000 per ekor dengan
modal produksi Rp 17.500
hingga Rp 17.700 per ekor.
Direktur Utama PT Sierad
Produce Tbk (SIPD), Tommy
Wattimena juga menyatakan
kebijakan larangan impor hewan hidup asal China tidak
berefek terhadap operasional
perusahaan. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/2020, pemerintah melarang impor sejumlah hewan
hidup dan bibit dari China.
"Selama ini kami hanya menggunakan pasokan lokal," jelas
dia kepada KONTAN, Kamis
(13/2).
Di sepanjang 2020, Tommy

melihat tidak ada katalis eksternal yang signifikan menggoyang dinamika pasar ayam.
Berkaca pada hal tersebut,
manajemen SIPD membidik
pertumbuhan penjualan sebesar 15% pada tahun ini. Mereka akan menempuh sejumlah
strategi, seperti fokus pada
produk yang memberikan nilai tambah (added value) dan
mengedepankan efisiensi.

Perketat Produksi
Meski tak berdampak dengan virus korona, SIPD tetap
memastikan kesehatan unggas dan pekerja yang berinteraksi dengan unggas lewat
vaksinasi secara rutin.

Pengetatan produksi juga
ditempuh produsen daging
olahan, PT Estetika Tata Tiara
Tbk (BEEF) dengan menerapkan bio security di seluruh
lokasi peternakan milik pemasok.
Yustinus Sadmoko, Direktur Utama PT Estetika Tata
Tiara Tbk menerangkan, selama ini mereka mengimpor
sapi hidup dari Australia, sehingga wabah korona tak
menjadi hambatan bisnis. Manajemen optimistis penjualan
daging olahan tumbuh 50%
pada tahun ini.
Caranya, BEEF menambah
jaringan pasar baru sebanyak
1.000 outlet minimarket di seluruh Indonesia.
■

Mencemaskan Isu Korona
SELAIN bisnis pangan olahan, industri pakan ternak juga
cenderung aman dari bahaya virus korona. Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan mengantisipasi menyebarnya wabah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan larangan impor sementara untuk binatang hidup dari China.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Ternak
(GPMT), Desianto Budi Utomo bilang, industri ini tidak
pernah mengimpor produk seperti dalam kriteria aturan
itu. "Jadi kami aman dan tak terpengaruh dengan larangan
impor," terang dia kepada KONTAN, Kamis (13/2).
Namun GPMT cemas jika persepsi semua bahan baku
dari China harus dilarang akan merembet di luar binatang
hidup. Pasalnya, bahan baku pakan seperti mineral dan
asam amino sintetik diperoleh dari China. Meski porsinya
terhadap volume bahan pakan sekitar 30%, komponen tersebut tak bisa dihilangkan begitu saja.
■

Kebutuhan Data dan Analitik

KONTAN/Baihaki

Dari kiri: Sales Director, Analytic and IoT Hitachi Vantara Susanto Lee, Data Scientist APAC Analytics and IoT Hitachi
Vantara Pte Limited Engin Cukuroglu, Managing Director Indonesia Hitachi Vantara Robert Kayatoe dan Chief Executive
Officer PT Handal Indotama Feris Thia usai “The First Pentaho Meet Up” di Jakarta, Kamis (13/2). Pentaho diklaim
membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan utama akan data dan analitik.

Desain Fesyen Skandinavia dan Pasar Dunia

S

iapa yang tidak kenal
dengan gaya minimalis
interior IKEA? Negaranegara Skandinavia (termasuk Swedia dan Denmark)
sangat dikenal dengan desain-desain garis simpel,
monokromatik, fungsional
dan clean. Tidak neko-neko,
tidak glamor.
Abadi dan berkelas. Itulah
gaya desain Skandinavia,
termasuk fesyen yang berfilosofi hygge ala Denmark.
"Hygge" sendiri adalah filosofi hidup mengalir, nyaman dan merasa cukup. Jadilah fesyen yang berasal dari
negaranya pendongeng klasik
Hans Christian Andersen yaitu Denmark sangat bercirikan filosofi ini.
Berbagai merek dagang
asal Denmark dikenal sangat
berfokus kepada kesinambungan dan energi terbarukan. Bahkan kota Kopenhagen
dikenal dengan emisi nyaris
nol-nya alias kadar polusinya
nyaris nihil.
Wow, luar biasa. Sesuatu
banget. Desain-desain produk
aplikatif yang minimalis dan
tidak punya dampak negatif
terhadap lingkungan.
Dengan spirit inilah merek-merek fesyen Denmark
bergerak. Jika diperhatikan,
fesyen merek Cecilie Bahnsen
yang telah mendunia mem-

punyai ciri khas yang sangat
rileks potongan (cutting)
kainnya. Tidak ada garis-garis ketat dan seksi berlebihan
ala Kim Kardashian.
Cutting-nya nyaman,
mengalir dan tidak mengadaada. Bahannya pun sangat
nyaman, lembut dan tidak
mempunyai dampak lingkungan (jejak karbon) yang
besar. Warna-warnanya pun
monokromatik jauh dari unsur ribet dan ramai.
Ada keteduhan, kedamaian dan kekuatan dari dalam
diri yang tercermin di sana.
Desain-desainnya low
maintenance dan tidak membutuhkan perawatan ekstra.
Bisa disetrika atau tidak.
Bahkan yang berbahan linen
sekalipun.
Sedangkan detailnya tidak kalah dengan buatan fashion house Prancis. Cecilie
Bahnsen sendiri merupakan
salah satu finalis pemenang
LVMH Prize yang pernah berkuliah mode di Royal College
of Art in London dan magang
di Paris.
Jadi, ia adalah salah satu
alumnus penghargaan yang
telah diterima oleh desainer
ternama Marine Serre dan
Simon Porte Jacquemus. Namun dengan gaya yang jauh
lebih simpel dan filosofis.
Selain memasukkan un-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
sur minimalis, desainnya
juga memasukkan unsur
maksimalis, kesempurnaan
dan ketidaksempurnaan. Dengan memandang setiap helai kreasinya, dapat terbaca
ide filosofi apa yang menjadi
dasar setiap desain.
Setiap karyanya juga dapat diadaptasi sesuai dengan
kebutuhan zaman, dipindahtangankan kepada orang lain,
serta dipakai bertahun-tahun
tanpa ketinggalan mode. Sangat berseberangan dengan
ide "fast fashion" ala Forever
21 dan H&M.
Pasar dunia tampaknya
sudah mulai hangat akan desain-desain fesyen Skandina-

via, apalagi kini era "fast fashion" telah mendekati akhir.
Era hijau semakin militan,
terutama di antara Generasi
Z, yaitu generasi Greta Thunberg aktivis lingkungan kelahiran Swedia yang mengadvokasi krisis iklim dunia.
Apa yang bisa diminimalisasi, minimalisasikanlah.
Apa yang bisa dipakai berulang-ulang dengan zero waste, pakailah berulang-ulang
agar sampah tidak semakin
menumpuk di planet yang
semakin menua dan sakitsakitan ini.
Pengguna dapat memadukan fesyen Bahnsen ini dengan sepatu berhak datar, sepatu Oxford, ataupun sandal
Suicoke. Sepatu-sepatu berhak
tinggi sangat jauh dari benak
desainer Denmark ini, karena itu bukanlah epitome kenyamanan ala hygge.
Beberapa strategi bisnis
fashion designer dan desainer-desainer asal Skandinavia yang sangat tepat untuk
kita jadikan benchmark saat
ini.
Pertama, filosofi hijau.
Bukan fast fashion atau fast
design yang sekali pakai lantas dibuang. Setiap produk
harus dapat digunakan bertahun-tahun hingga terdepresiasi habis. Jadi, perlu diperhatikan bagaimana produk

dapat dipindahtangankan,
dipinjamkan dan diubah
bentuk tanpa perlu memenuhi
timbunan sampah.
Kedua, filosofi nyaman
dan mengalir (hygge). Setiap
produk perlu membawa kenyamanan pemakaian dan
flow yang mengalir. Jadi, UX
(user experience) sangat diperhatikan tanpa mengurangi
fungsi-fungsinya.
Ketiga, energi terbarukan.
Proses produksi menggunakan energi terbarukan dengan
meminimalkan jejak karbon.
Setiap helai benang dan kain
yang digunakan telah diproses secara minimal tanpa
usaha-usaha berlebihan atas
nama "desain."
Keempat, menghormati
hak-hak pekerja. Idealnya,
setiap unit barang diproduksi
oleh pekerja dengan upah optimal dan hak-haknya terjamin. Dengan kata lain, setiap
unit barang diproduksi secara optimal dari setiap segi,
termasuk perlindungan hakhak pekerja.
Akhir kata, di pengujung
zaman ini, setiap usaha untuk menjadikan dunia sedikit
lebih baik merupakan setitik
embun penyejuk jiwa. Mari
kita produksi produk yang
semakin hijau, termasuk desain-desain fesyen yang
"slow" dan "recyclable."
■

Dok. SULI

Pasar tujuan ekspor SULI meliputi negara Amerika Serikat,
Australia, negara-negara regional Asia Timur dan Eropa.
JAKARTA. Produsen kayu lapis PT SLJ Global Tbk (SULI)
berharap kinerja meningkat
pada tahun ini. Untuk menggenjot penjualan, manajemen
SLJ Global menghadapi tantangan berupa harga komoditas kayu dan permintaan di
pasaran yang masih lemah.
Harga jual kayu memang
belum kondusif. Pada akhir
tahun lalu, harga kayu sempat
berada di level US$ 520 hingga
US$ 530 per meter kubik (m³).
"Sekarang mulai ada kenaikan
menjadi sekitar US$ 550 per
meter kubik," sebut David,
Wakil Presiden Direktur PT
SLJ Global Tbk kepada KONTAN, Kamis (13/2).
Namun harga jual tersebut
sebenarnya berada di level
rendah. Sebab, harga jual
kayu pada 2018 sempat mencapai US$ 700 hingga US$ 800
per m³. Penurunan harga inilah yang menyebabkan kinerja keuangan SLJ Global hingga
akhir September tahun lalu
menyusut tajam.
Menurut laporan keuangan
di akhir kuartal III 2019, pendapatan usaha SULI tercatat
US$ 51,21 juta, turun 28,74%
dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Mayoritas penjualan SULI menyasar pasar ekspor, yakni
US$ 45,88 juta atau 89% dari
total pendapatan usaha di
kuartal ketiga tahun lalu. Jumlah tersebut menyusut 28,81%
year-on-year (yoy).
Meski nilai penjualan ekspornya turun tajam, dari sisi
volume, ekspor SULI hanya
turun tipis 3,07% dari 83.882
m³ di kuartal III 2018 menjadi
81.301 m³ di kuartal III 2019.
Sedangkan beban pokok
penjualan SULI menyusut
15,61% (yoy) menjadi US$

49,67 juta selama sembilan
bulan di tahun lalu.
SULI mencatatkan laba kotor US$ 1,53 juta di kuartal III
2019. Jumlah itu tergerus 88%
(yoy). Setelah dikurangi berbagai pos beban lainnya, manajemen SULI belum bisa
menjaga bottom line di level
positif. Emiten ini menderita
rugi bersih senilai US$ 8,09
juta per akhir September tahun lalu. Di periode yang
sama tahun 2018, SULI masih
meraih laba US$ 4,31 juta.
Namun masih ada harapan

Setelah musim
dingin, masih ada
harapan harga
kayu global
kembali stabil.
bahwa harga kayu di pasar
global bakal stabil. Apalagi
usai musim dingin, kebutuhan
kayu lapis sebagai bagian dari
material dan interior bangunan diperkirakan meningkat.
David mengatakan, pihaknya tidak akan melepaskan
momentum tersebut dan berupaya menggenjot lini ekspor
setelah musim dingin di luar
negeri. Beberapa pasar tujuan
ekspor SULI meliputi Amerika
Serikat, Australia, serta negara di kawasan Asia Timur dan
Eropa.
Hingga saat ini, SLJ Global
memiliki kapasitas terpasang
kayu lapis sebesar 190.000 m³
per tahun dan fasilitas produksi Medium Density Fiberboard (MDF) dengan kapasitas terpasang 200.000 m³ per
tahun.
Agung Hidayat

Info Tender & Lelang
Pekerjaan
di Provinsi Lampung
■ Nama lelang: Belanja internet
pengadaan bandwidth
Instansi: Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang (Kode
Lelang: 11294121)
Satuan kerja: Dinas Komunikasi dan
Informatika
Bidang/sub. bidang: Jasa lainnya /
penyelenggaraan jasa akses internet
dari kementerian komunikasi dan
informatika yang masih berlaku
Klasifikasi: Kecil
Pagu paket: Rp 1.500.000.000,00
HPS paket: Rp 1.497.375.000,00
Anggaran: APBD
Pendaftaran: Kamis, 13 Februari –
Kamis, 20 Februari 2020 melalui
https://lpse.lampungprov.go.id/
eproc4

Pekerjaan
di Provinsi Jawa Tengah
■ Nama lelang: Paket sembako
murah (eks. karesidenan Pati
(21200 paket)) (tender ulang)
Instansi: Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Kode Lelang:
18702042)
Satuan kerja: Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Bidang/sub. bidang: Pengadaan
barang/usaha perdagangan
makanan minuman yang masih
berlaku
Klasifikasi: Kecil
Pagu paket: Rp 1.060.000.000,00
HPS paket: Rp 1.060.000.000,00
Anggaran: APBD

pekerjaan yang masih berlaku
Klasifikasi: Kecil
Pagu paket: Rp 1.971.107.200
Nilai HPS paket: Rp 1.971.061.345
Anggaran: APBD
Pendaftaran: Jumat, 7 Februari –
Minggu, 23 Februari 2020 melalui
https://lpse.riau.go.id/eproc4

Pekerjaan
di Kementerian
Keuangan
■ Pekerjaan: Pengadaan jasa
pemeliharaan keamanan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Pemilik Proyek: Sekretariat Jenderal
(kode lelang 2372047)
Bidang: Jasa keamanan
Klasifikasi: Non kecil
Pagu: Rp 10.231.055.591
HPS: Rp 9.434.921.857
Sumber Dana: APBN 2012
Pendafataran: Selasa, 3 Januari –
Kamis, 12 Januari 2012 melalui
website: http://lpse.depkeu.go.id/
eproc/app

Pekerjaan
di Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

■ Nama lelang: Pembangunan
jalan Bypass Bandara Internasional
Lombok (Bil) – Mandalika 3 (Myc)
Instansi: Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(Kode Lelang: 61619064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah II Provinsi NTB
Bidang/sub. bidang: Pekerjaan
Pendaftaran: Selasa, 11 Februari –
konstruksi/ jasa pelaksana untuk
Rabu, 19 Februari 2020 melalui
http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4 konstruksi jalan raya kecuali jalan
layang, rel kereta api dan landasan
pacu bandara SI003 dan jasa
Pekerjaan
pelaksana konstruksi pekerjaan
di Provinsi Riau
jembatan, jalan layang, terowongan
dan subways SI004yang masih
■ Nama lelang: Pekerjaan
perencanaan gedung kantor Mako berlaku
Klasifikasi: Non kecil
Lanal Dumai
Pagu paket: Rp 180.555.657.000
Instansi: Pemerintah Daerah
HPS paket: Rp 180.555.657.000
Provinsi Riau (Kode Lelang:
Anggaran: APBN
12538039)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan
Pendaftaran: Rabu, 5 Februari –
Umum Penataan Ruang Kawasan
Minggu, 23 Februari 2020 melalui
Permukiman dan Pertanahan
https://lpse.pu.go.id/eproc4
Provinsi Riau
Bidang/sub. bidang: Jasa konsultansi badan usaha/sesuai bidang

