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Jika harga batubara turun, efeknya
sangat besar di bisnis alat berat.
Jamaluddin, Ketua Himpunan Industri
Alat Berat Indonesia (Hinabi)

■JASA ■MANUFAKTUR
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Stimulus Belum Mampu
Menolong Bisnis Wisata

■ ALAT BERAT

Penjualan Alat Berat
Berpotensi Melemah

Sektor pariwisata kehilangan potensi pendapatan lebih dari Rp 21 triliun pada tahun ini
Amalia Nur Fitri
JAKARTA. Bisnis pariwisata
nasional benar-benar babak
belur akibat wabah virus korona. Bahkan, upaya pemerintah mengucurkan stimulus
fiskal untuk menyelamatkan
sektor ini tidak akan berefek
signifikan. Kerugian bisnis
pariwisata akibat pandemi
Covid-19 jauh lebih besar dibandingkan guyuran stimulus
fiskal pemerintah.
Pemerintah menyiapkan
dana tunai Rp 3,3 triliun untuk
33 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi destinasi
wisata. Dana itu sebagai kompensasi agar pemerintah daerah tidak memungut pajak
hotel dan restoran. Pemerintah juga menambah empat
hari libur untuk mendorong
masyarakat berwisata.

Ketua Umum Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Hariyadi B Sukamdani menyatakan, hingga Kamis (12/3), potensi pendapatan yang hilang di bisnis hotel
dan restoran akibat korona
senilai US$ 1,5 miliar atau Rp
21,75 triliun (kurs Rp 14.500
per dollar AS).
Perincian kasar mengacu
pada ketiadaan turis asal China yang tahun lalu mencapai 2
juta orang dengan pengeluar-

an US$ 1,1 miliar ditambah
kerugian lain-lain US$ 400
juta.
Kerugian akan lebih besar
lagi jika memasukkan kehilangan pendapatan 500 jenis
usaha kecil menengah (UKM)
yang jadi bagian dari supply
chain hotel dan restoran. Sejak pintu masuk bagi wisatawan China ditutup rapat
pada 5 Februari lalu, pengusaha hotel dan restoran menghentikan penggunaan pekerja
harian dan memberlakukan
sistem shift untuk pekerja

kontrak agar mengurangi beban biaya sebesar 60%. "Tahun
ini kami merevisi pertumbuhan bisnis hotel dan restoran
dari 10%-12% menjadi 4,5%5,2%," ujar Hariyadi, kemarin.
Prita Gero, Marketing Communication Manager PT
Grahawita Santika mengakui
okupansi cukup besar di jaringan hotel Santika di Bali
turun drastis. "Daerah lain
aman," kata dia tanpa memerinci lebih detail.
PHRI mencatat, okupansi
hotel di Bali kini hanya 20%.

Adapun okupansi hotel di Jakarta, Manado dan Batam
yang juga mengandalkan wisata hanya 30%. Padahal, ratarata okupansi hotel berbintang tahun lalu 70%-80%.
Namun Prita masih meyakini kinerja Santika akan membaik pada semester kedua
nanti. Menurut dia, tingkat
hunian hotel pada semester
pertama selalu rendah dan
gagal mencapai bujet "Pada
semester kedua biasanya
kembali naik, melampaui target," kata Prita.
■

Pembangunan Jaringan Fiber Optik

Virus Korona
Mengempaskan
Bisnis Pariwisata
- Potensi pendapatan yang
hilang sekitar US$ 1,5 miliar
akibat absennya wisatawan
asal Tiongkok.
- Pelaku bisnis hotel dan
restoran memangkas target
pertumbuhan dari 10%12% menjadi 4,5%-5,2%.
- Rata-rata okupansi hotel di
Bali, terutama di Kuta, Sanur,
Legian, Ubud dan Jimbaran
hanya 20%.
- Hotel dan restoran di
Bali sudah menghentikan
penggunaan tenaga kerja
harian.

Sumber: PHRI

ANTARA/Audy Alw

Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) Johnny G Plate (tengah) mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT
Alita Praya Mitra Teguh Prasetya (kiri) dan Head of Public Policy Facebook Connectivity Ruben Hattari saat simbolisasi
kerjasama pembangunan jaringan fiber optik sepanjang 3.000 km di Jakarta, Kamis (12/3). Alita Praya, perusahaan penyedia
jaringan infrastruktur, bekerjasama dengan Facebook Connectivity membangun jaringan fiber optik sepanjang 3.000 km
(tahap I) demi memperluas akses internet dengan kecepatan tinggi untuk wilayah Bali, Jawa, Sumatra dan Sulawesi.

Dampak Virus Korona bagi Ekonomi

P

ada saat artikel ini ditulis, Indonesia masih
tergolong negara dengan sangat sedikit korban
virus korona atau Covid-19,
yaitu baru dua orang. Itu
juga sudah semakin membaik kondisinya. Namun tidak
demikian dengan AS dan negara-negara lainnya.
Di seluruh dunia, korban
virus Covid-19 ini mencapai
110.000 jiwa dengan terbanyak di China yaitu 80.000an. Database global yang dipegang oleh John Hopkins
University mencatat lebih
dari 53.600 kesembuhan.
Namun virus terus menyebar hingga lebih dari
5.000 kasus di Eropa, terutama di Italia, Prancis, Jerman
dan Spanyol. Italia dan Iran
telah mencapai masa krisis
sehingga 300 juta anak sekolah diliburkan.
Korea Selatan sendiri sedang mengalami penularan
masif mengingat kurangnya
kerja sama beberapa penderita pertama. Dan ini merupakan pembelajaran yang mahal harganya untuk tidak
terulang di manapun, termasuk Indonesia.
Di New York sendiri telah
mencapai 4.000-an kasus.
Namun mengingat AS menganut sistem public health
yang lebih terbuka daripada

China, karantina dilakukan
atas kesadaran pribadi, bukan atas mandat negara. Ini
akan memperbesar kemungkinan AS mengalami penularan antar pribadi lebih cepat daripada di Wuhan.
Dengan dunia semakin
hiruk-pihuk virus korona ini,
perekonomian global terkena
imbasnya. Namun, seberapa
besar?
Di AS, para ekonom New
York Federal Reserve telah
memprediksi penurunan
PDB sebesar 1,7% di kuartal
pertama dan sedikit lebih besar di kuartal kedua. Ini
mempercepat penurunan
suku bunga oleh bank sentral
sebesar 0,5% pada Maret.
Di seluruh dunia, imbas
virus ini akan mencapai US$
2,7 triliun atau bahkan US$
3 triliun. Penjualan otomobil
di China secara keseluruhan,
misalnya, telah menurun
hingga 85%.
Pabrik-pabrik manufaktur di China sendiri yang
merupakan sumber produk
konsumen dunia telah banyak ditutup sebagai usaha
karantina. Ini berarti produk-produk elektronik, onderdil dan lainnya akan semakin langka apabila virus Covid-19 tersebut masih terus
berkeliaran.
Dampak negatif terhadap

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
ekonomi global memang akan
terus bertambah dan efek serupa resesi telah mulai terasa
oleh berbagai industri. Stock
market juga telah merasakan
dampaknya.
Sekarang, apakah resesi
yang disebabkan virus korona ini akan seburuk resesi
pada tahun 2008 silam?
Jawabannya optimis: Tidak. Efek korona mungkin
hanya akan terasa dalam beberapa bulan, satu dua kuartal, atau maksimal satu tahun setelah epidemi ini dapat
diatasi dengan baik.
Dalam masa resesi satu
dekade lampau, problem yang
dialami termasuk utang ti-

dak terbayar dan angka pengangguran yang melangit.
Dalam resesi korona ini, dua
elemen tersebut tidak tampak.
Di masa resesi 2008,
indikator utamanya adalah
pertumbuhan ekonomi yang
minus. Saat ini, walaupun
terdampak korona, pertumbuhan ekonomi masih positif. Dan pabrik-pabrik manufaktur China telah mulai bekerja kembali secara bertahap,
sehingga tidak ada stagnasi
suplai berkepanjangan.
Kerugian besar memang
telah dapat dideteksi dalam
industri pariwisata, termasuk perhotelan, maskapai penerbangan, dan jasa-jasa turisme lainnya. Para turis
asal China yang berjumlah
lebih dari 100 juta orang
akan membawa cancellation
masif dengan kerugian triliunan rupiah.
Harga minyak sendiri telah turun 33% dalam dua bulan terahir akibat melemahnya demand dari kebutuhan
minyak AS. West Texas Intermediate, perusahaan minyak
di negara bagian Texas bisa
jadi perlu menyatakan pailit
apabila harga minyak turun
lebih dari US$ 42 per barel.
Di Indonesia, berbagai
proyek pembangunan juga
telah terhenti sementara

mengingat para insinyur
dari China sedang mengalami travel ban dan berbagai
materi impor juga sementara
dihentikan. Proyek LRT Jakarta, misalnya, sementara
terhenti lagi.
Imbas bergulung dari
stagnasi tersebut akan membuka semakin besar kesempatan bagi bisnis-bisnis online, termasuk penjualan barang-barang konsumen,
pendidikan dan berbagai jasa
jual-beli secara online. Berbagai bentuk paket stimulus
dari pemerintah pusat berbagai negara juga telah dikucurkan untuk membantu industri-industri terdampak.
Lantas, bagaimana masalah resesi akibat korona ini
dapat diselesaikan secepatnya? Pemerintah setiap negara perlu segera melakukan
mitigasi masalah epidemi
ini agar pencegahan dapat
dijalankan dengan baik dan
serentak.
Vaksin korona yang masih dalam proses riset dengan
subjek manusia diharapkan
segera dapat dipasarkan secara massal sehingga epidemi korona dapat dihentikan
sebagaimana SARS, H1N1
dan berbagai jenis epidemi
flu mengerikan sebelumnya.
Ekonomi global niscaya berjalan lancar kembali.
■

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

UNTR belum memproyeksikan adanya pertumbuhan yang
signifikan tahun ini.
JAKARTA. Tekanan harga
komoditas pertambangan turut memperlemah prospek
bisnis alat berat. Alhasil, para
pengusaha alat berat menahan
ekspansi dan pesimistis mampu memenuhi target penjualan pada tahun ini. Bahkan,
penjualan alat berat di sepanjang 2020 berpotensi menyusut dibandingkan 2019.
Tren pergerakan harga batubara yang belum stabil masih menjadi batu sandungan
bagi pelaku industri alat berat
di tanah air. Hal ini berpotensi
mempengaruhi permintaan
dan produksi alat berat hingga
setahun ke depan.
"Kami belum memproyeksikan pertumbuhan yang signifikan pada tahun ini. Semoga
bisa mencapai jumlah yang
sama dengan tahun lalu," jelas
Corporate Secretary PT United Tractors Tbk (UNTR),
Sara Loebis, Kamis (12/3).
Pada tahun lalu, salah satu
pemain utama bisnis alat berat ini telah menjual alat berat
sebanyak 2.926 unit. Dari jumlah itu, sebesar 41% di antaranya adalah alat berat merek
Komatsu untuk sektor pertambangan.
Sara mengakui, penjualan
pada tahun ini berpotensi
stagnan dan bahkan melemah
jika kasus virus korona berlangsung lama. Untuk menjaga kinerja keuangan, UNTR
akan memacu bisnis layanan
purna jual. Sepanjang pelanggan tetap beroperasi, kebutuhan servis dan suku cadang
UNTR akan tetap ada.
Meski bisnis alat berat berpotensi lesu, UNTR belum
mengubah strategi bisnisnya.
Anak usaha Grup Astra ini
akan memanfaatkan dana belanja modal atau capital ex-

penditure (capex) sebesar
US$ 450 juta pada tahun ini.
Mereka mengalokasikan US$
300 juta untuk anak usaha PT
Pamapersada Nusantara. Di
bisnis lini alat berat, ada capex US$ 25 juta hingga US$ 30
juta. Dana itu untuk biaya rutin perbaikan kantor, warehouse dan workshop.
Distributor alat berat lainnya, PT Kobexindo Tractors
Tbk (KOBX) memutuskan
menahan ekspansi pada tahun
ini karena harga komoditas
tambang tak bersahabat.
"Kami melihat, ada oversupply alat berat," ujar Martio,
Direktur Kobexindo Tractors,
tanpa memerinci.
Ketua Himpunan Industri
Alat Berat Indonesia (Hinabi),
Jamaluddin, memperkirakan
produksi alat berat tahun ini
menyusut hingga 7% dibandingkan tahun lalu akibat penurunan harga komoditas
tambang. Hinabi mencatat
produksi alat berat tahun lalu
6.060 unit, yang terdiri dari
5.526 unit hydraulic excavator, 424 unit bulldozer, 59 unit
dump truck, serta 51 unit motor grader.
Dengan proyeksi penyusutan 7%, produksi alat berat di
sepanjang tahun ini ditaksir
hanya 5.635 unit. "Alat berat
banyak digunakan di sektor
pertambangan, sehingga kalau harga batubara turun,
efeknya sangat besar di alat
berat," kata Jamaluddin.
Hinabi mencatat, sektor
pertambangan berkontribusi
15% dalam menyerap alat berat tahun lalu. Sektor agribisnis menyerap 30%, kehutanan
(forestry) 30%, dan konstruksi sebesar 25%.
Agung Hidayat, M. Julian

■ MINYAK PELUMAS

Shell Menggandakan
Produksi Pelumas
BEKASI. Shell Indonesia akan
meningkatkan kapasitas produksi minyak pelumas untuk
mesin kendaraan. Langkah ini
untuk mendukung rencana
mereka meningkatkan pemasaran sekaligus mengantisipasi permintaan oli di pasar domestik yang terus meningkat
saban tahun.
Demi meningkatkan produksi, perusahaan yang berkantor pusar di Den Haag,
Belanda, ini memperluas pabrik minyak pelumas atawa lubricant oil blending plant
(LOBP) dari semula seluas 7,5
hektare (ha) menjadi 9 ha.
Peletakan batu pertama
(groundbreaking) berlangsung kemarin (12/3) di pabrik
pelumas Marunda, Bekasi.
Perluasan ini akan meningkatkan kapasitas produksi
pelumas Shell dari 150 juta liter per tahun menjadi 300 juta
liter per tahun. Semua hasil
produksi untuk pasar domestik, baik ritel maupun industri,
mulai dari sektor otomotif
hingga pertambangan.
"Proses konstruksi diperkirakan memakan waktu kurang
lebih dua tahun, tapi kami
berharap bisa selesai lebih
cepat agar segera beroperasi
secara komersial," kata Dian
Andyasuri, President Director
and Country Chair Shell Indonesia di sela-sela groundbreaking, kemarin.
Carlos Maurer, Executive
Vice President Shell Global
Commercial yang hadir di
acara groundbreaking menyatakan, investasi di pabrik
ini untuk jangka panjang. Potensi bisnis oli di Indonesia
sangat besar karena tumbuh
3%-4% setiap tahun. Tren ini
diyakini terus berlanjut pada
tahun-tahun berikutnya.

Terlebih, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi
Shell. Indonesia merupakan
salah satu dari 10 pasar terbesar Shell secara global dan
salah satu lima besar pasar
terbesar Shell di Asia. "Indonesia pasar terbesar Shell di
Asia Tenggara untuk produk
pelumas," terang Carlos tanpa
memerinci.
Namun Shell Indonesia belum mau buka-bukaan nilai
dana investasi untuk proyek
perluasan pabrik dan peningkatan kapasitas produksi tersebut. Yang terang, Dian memastikan Shell Indonesia masih akan terus melakukan
berbagai ekspansi lainnya di
Indonesia.
Data Kementerian Perindustrian memperlihatkan,
saat ini terdapat sekitar 44
perusahaan produsen pelumas di Indonesia dengan total
kapasitas terpasang sebesar
2,04 juta kiloliter per tahun
dengan volume produksi sebesar 908.360 kiloliter per tahun. Sementara total kebutuhan pelumas dalam negeri
per tahun mencapai 1,14 juta
kiloliter tiap tahun.
Kebutuhan oli masih akan
terus meningkat karena jumlah penjualan kendaraan selalu di atas 1 juta unit per tahun.
Sepanjang 2019, penjualan
mobil di tingkat ritel mencapai 1,04 juta unit, lalu tahun
2018 sebanyak 1,16 juta unit.
Penjualan sepeda motor
atau kendaraan roda dua jauh
lebih banyak lagi, yakni mencapai 6,49 juta pada tahun
2019. Jumlah tersebut meningkat tipis dari tahun 2018
yang terjual sebanyak 6,38
juta unit.
M. Krishna Prana Julian

