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PSBB berdampak terhadap distribusi produk 
kami akibat banyak toko ritel yang tutup.
Mercy Francisca Hutahaean, Legal and 
External Affairs Director Bentoel Group

■MANUFAKTUR ■AGRIBISNIS

Pandemi Covid-19 meru-
pakan alarm wakeup 
call bagi semua umat 

manusia. Alam sudah terlalu 
banyak dieksploitasi sehing-
ga kerusakan planet telah cu-
kup parah, maka terjadilah 
bentuk bencana alam, terma-
suk pandemi.

Kapitalisme murni meru-
pakan sistem yang tidak lagi 
relevan. Perlu diimbangi de-
ngan kesadaran tinggi akan 
sesuatu yang lebih besar, ya-
itu purpose alias tujuan yang 
transendental.

Tujuan suatu organisasi, 
termasuk yang bersifat men-
cari keuntungan seperti bis-
nis, sering kali mengabaikan 
"tujuan transendental"-nya, 
karena lebih mengejar omzet. 
Pada intinya, setiap stake-
holder adalah manusia dan 
kita memiliki sisi spiritual.

Bukan dalam arti religius 
agamis, namun manusia se-
bagai satu keutuhan holistik, 
bukan dipisah-pisahkan an-
tara kebutuhan materi, men-
tal dan spiritualnya. 

Dalam buku Groundbrea-
king The Economics of Higher 
Purpose yang ditulis Robert E 
Quinn dan Anjan Thakor, 
mereka punya premis bahwa 
setiap bisnis telah memiliki 
fungsi otentik inheren tanpa 
perlu diciptakan kembali. 
Inilah fungsi transendental. 

Kuncinya adalah bagai-
mana menggali kemampuan 
setiap individu yang terlibat 
secara otentik dan menjalan-
kan setiap aktivitas bisnis 
dengan mengutamakan pe-
meliharaan Planet Bumi, ka-
sih kemanusiaan dan etika. 
Keuntungan pasti akan 
mengikutinya.

Jadi, dalam bisnis bertu-
juan yang transendental, se-
tiap pegawai dipandang se-
bagai satu kesatuan, bukan 
hanya dua belah tangan yang 
digunakan untuk menjual 
produk.

Mereka mempunyai ha-
rapan, kelebihan dan kekuat-
an tersendiri yang semesti-
nya dapat disintesis dengan 
tujuan perusahaan. Dalam 
suatu wilayah, sintesis bisa 
menjadi lebih luas dan solid.

Jika bisnis Anda masih 
belum mempunyai tujuan 
jelas, mulai rancang. Setiap 
organisasi yang mempunyai 
tujuan transendental yang 
jelas, ia akan mempunyai 
"jiwa" yang menjadi payung 
bagi kultur di dalamnya.

Pertama, para manajer 
adalah konektor komunika-
tor. Dengan kesadaran bahwa 
setiap individu mempunyai 
fungsi unik dan holistik, 
maka manajer perlu mampu 
menerjemahkan bagaimana 
mengoptimalkan output. Di 
sinilah peran sebagai konek-
tor dan komunikator sangat 
penting. 

Kedua, para pegawai 
adalah individu holistik. 
Pandangan sempit dan nega-
tif bahwa setiap individu 
hanya "mencari gampang 
dan enaknya sendiri" sudah 
sangat kedaluwarsa. 

Setiap individu punya 
aspirasi dan pemahaman 
diri spiritual yang beragam, 
namun mereka punya ke-
unikan dan kelebihan yang 
dapat saling menunjang ker-
ja tim. Para manajer perlu 
memiliki kemampuan untuk 
"menggali" dan mengoptimal-
kan potensi-potensi mereka.

Ketiga, setiap keputusan 
diambil dengan mengindah-
kan tujuan transendental. 
Setiap keputusan bisnis yang 
berhubungan dengan stake-
holder eksternal maupun in-
ternal semestinya dipenuhi 
dengan spirit tujuan tran-
sendental. Pertama-tama, ta-
nyakan apakah keputusan 
tersebut mempunyai dampak 
negatif terhadap bumi dan 
kemanusiaan. Apakah itu 
juga etis. Dengan setiap ke-
putusan bisnis, kondisi pla-
net dapat diperbaiki, bukan 
diperburuk.

Keempat, proses belajar 
berkesinambungan dengan 
growth mindset. Konsep 
growth mindset oleh Dr. Carol 
Dweck ini telah sangat popu-
ler di kalangan manajer dan 
edukator. Intinya adalah se-
tiap insiden baik positif 
maupun negatif adalah ke-
sempatan untuk belajar. Jadi, 
suatu kesalahan atau kega-
galan merupakan instrumen 
pembelajaran.

Kelima, mengingatkan 
terus akan tujuan transen-
dental secara positif di dalam 
setiap stakeholder. Suatu or-
ganisasi yang baik akan te-
rus menebarkan kebaikan 
pada setiap stakeholder. De-
ngan membawakan tujuan 
transendental dalam setiap 
aktivitas, diharapkan spirit 
positif terpancar.

Ekonomi bertujuan yang 
transendental ini mungkin 
terdengar utopis, namun di 
era climate change ini sangat 
dibutuhkan. Sudah saatnya 
kapitalisme dan tujuan 
mengambil keuntungan se-
tinggi-tingginya dengan mo-
del serendah-rendahnya di-
ganti dengan mazhab baru 
yang menjamin kesinam-
bungan bumi, kemanusiaan 
dan etika.

Umat manusia tidak akan 
dapat bertahan selamanya di 
Bumi, apabila ekonomi ma-
sih mengutamakan growth 
alias pertumbuhan dengan 
garis lurus ke atas. Kita dan 
planet tercinta ini hanya da-
pat bertahan apabila kita 
punya kesadaran akan apa 
yang kita perbuat punya 
dampak bagi keseluruhan 
bumi dan isinya.

Manusia adalah makhluk 
holistik dan transendental. 
Kita perlu selalu mengingat-
kan diri bahwa hidup kita 
tidak hanya dipenuhi oleh 
materi dan lahiriah. Kita 
adalah makhluk spiritual 
yang punya kebutuhan untuk 
selalu berevolusi agar menja-
di makhluk yang lebih baik. 

We transcend our limita-
tions. Kita bisa melampaui 
keterbatasan kita. Seek wi-
thin. Carilah ke dalam.        ■

Ekonomi Bertujuan TransendentalEkonomi Bertujuan Transendental

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

JAKARTA. PT Austindo 
Nusantara Jaya Tbk 
(ANJT) meninjau ulang 
alokasi dana belanja 
modal alias capital ex-
penditure (capex) 2020 
dan rencana peruntuk-
annya. Potensi resesi 
ekonomi global lantaran 
pandemi korona (Covid-
19) menjadi pertim-
bangan utama perusa-
haan agribisnis itu.

Awalnya, manajemen 
Austindo menganggar-
kan dana capex sebesar 
Rp 600 miliar di sepan-
jang tahun ini. Dana 
tersebut bersumber dari 
kas internal dan penda-
naan eksternal. 

ANJT akan memanfa-
atkan dana capex antara 
lain untuk pemeliharaan 
tanaman muda yang be-
lum menghasilkan dan 
pembangunan lini kedua pab-
rik kelapa sawit (PKS) di Ke-
tapang, Kalimantan Barat. 

Mereka ingin kapasitas pab-
rik kelapa sawit di Ketapang 
meningkat dari 45 ton per jam 
menjadi 90 ton per jam. 

Belakangan, pemeliharaan 
tanaman muda tak lagi masuk 
dalam prioritas penggunaan 
dana capex. "Program capex 
yang tetap akan dilaksanakan 
pada 2020 adalah penyelesai-
an lini kedua pabrik kelapa 
sawit di Kalimantan Barat 
serta penyelesaian fasilitas 
pengolahan sayuran beku di 
Jawa Timur," ungkap Lucas 
Kurniawan, Direktur PT Aus-
tindo Nusantara Jaya Tbk ke-
pada KONTAN, Kamis (30/4).

Selain mempengaruhi agen-
da kerja, Austindo memperki-
rakan kinerja pada tahun ini 
bakal terganggu. Alhasil, per-
usahaan tersebut belum bisa 
memprediksikan target kiner-
ja keuangan sepanjang 2020.

ANJT hanya bisa mengha-
rapkan, paling tidak volume 
penjualan dan produksi mi-
nyak sawit alias crude palm 
oil (CPO) tahun ini sama se-
perti tahun lalu. Di sepanjang 
tahun 2019, mereka mempro-
duksi hingga 240.844 metrik 
ton (mt) CPO dan menjual  
239.800 mt CPO.

Austindo cukup yakin, per-
kebunan di Papua Barat yang 
mulai berproduksi secara ko-
mersial pada kuartal pertama 
tahun ini akan turut menun-
jang target volume produksi 
dan penjualan di sepanjang 
2020. Pengelola perusahaan 
ini juga bertekad meningkat-
kan kualitas CPO agar sejalan 
dengan kebutuhan industri 
minyak sayur konsumsi.

Volume produksi maupun 
penjualan CPO Austindo da-
lam tiga bulan pertama tahun 
ini sebenarnya menyusut di-
bandingkan periode yang 

sama tahun lalu. Namun rata-
rata harga jual CPO cenderung 
mendaki. Begitu pula dengan 
rata-rata harga jual palm ker-
nel oil (PKO) atau inti sawit 
yang tumbuh (lihat tabel).

ANJT menjelaskan, volume 
produksi dan penjualan CPO 
kuartal I 2020 turun terimbas 
cuaca kering pada semester II 
2019 dan siklus tanam yang 
memasuki masa pemulihan. 
Sementara kenaikan rata-rata 

harga jual mampu mendong-
krak kinerja penjualan mere-
ka selama triwulan pertama.

Hingga 31 Maret 220, seba-
nyak 98,51% pendapatan ANJT 
berasal dari penjualan minyak 
sawit dan inti sawit atau seni-
lai US$ 36,24 juta. Mereka juga 
meraih kenaikan pendapatan 
dari segmen usaha sagu dan 
energi. 

M. Krishna Prana Julian

KONTAN/Muradi

Volume produksi dan penjualan CPO kuartal I 2020 turun 
karena cuaca.

ANJT Meninjau Ulang Dana Belanja Modal
AGRIBISNIS■

Pabrik Rokok 
Ikut Terpapar 
Wabah Korona
Kebijakan pembatasan sosial hambat distribusi produk

JAKARTA. Pandemi Covid-19 
tak pandang bulu. Industri 
yang terlihat anteng tapi ber-
nilai pasar jumbo seperti ro-
kok pun, turut tertular virus. 
Salah satu pelaku usaha harus 
menghentikan operasional 
salah satu pabriknya.

PT HM Sampoerna Tbk 
mengumumkan telah menu-
tup produksi pabrik Rungkut 
2, Surabaya, Jawa Timur sejak 
27 April 2020 hingga waktu 
yang ditentukan kemudian. 
Tindakan tersebut me-
reka ambil setelah se-
jumlah karyawan terin-
feksi korona. 

HM Sampoerna tidak 
menjabarkan dampak 
terhadap bisnis ke de-
pan. "Penghentian se-
mentara ini bertujuan 
agar HM Sampoerna 
dapat melaksanakan 
pembersihan dan sani-
tasi secara menyeluruh 
di area pabrik Rungkut 
2 guna menghentikan 
tingkat penyebaran vi-
rus," kata Elvira Lianita, 
Direktur PT HM Sam-
poerna Tbk saat dihu-
bungi KONTAN, Senin 
lalu (4/5). 

Berdasarkan laporan 
tahunan 2018, HM Sam-
poerna memiliki tujuh 
pabrik. Selain Rungkut 

2, lima pabrik lain juga berada 
di wilayah Jawa Timur yakni 
Rungkut 1 (Surabaya), Taman 
Sampoerna (Surabaya), Kra-
kasan (Probolinggo), Malang 
dan Sukorejo (Pasuruan). 
Satu pabrik lagi berlokasi di 
Karawang, Jawa Barat.

Selain mengandalkan pab-
rik sendiri, produksi rokok 
HM Sampoerna melibatkan 38 
mitra produksi sigaret. Total 
karyawan pabrik dan mitra 
dari perusahaan berkode sa-
ham HMSP di BEI itu lebih 
dari 64.200 orang.

PT Bentoel International 

Investama Tbk pun menerap-
kan protokol pencegahan 
meski belum ada kabar karya-
wan mereka terdampak Co-
vid-19. Hingga kini, pabriknya 
yang merupakan pusat ekspor 
untuk Kawasan Asia Pasifik 
dan Timur Tengah tetap ber-
operasi. Asal tahu, pada 2018 
mereka mengoperasikan pab-
rik baru Dried Ice Expanded 
Tobacco (DIET) di Malang.

Biarpun operasional jalan 
terus, pencegahan korona be-
rupa pembatasan sosial ber-
skala besar (PSBB) mempe-
ngaruhi ruang gerak Bentoel. 

"Sembari mematuhi im-
bauan pemerintah ter-
kait PSBB, kami me-
mang melihat ada dam-
pak terhadap distribusi 
produk-produk kami 
akibat banyaknya toko 
ritel yang tutup," tutur 
Mercy Francisca Hutah-
aean, Legal and Exter-
nal Affairs Director 
Bentoel Group.

Manajemen Bentoel 
merasa tantangan indus-
tri rokok semakin besar. 
Pasalnya, sejak awal ta-
hun ini Direktorat Jen-
deral Bea dan Cukai 
(DJBC) Kementerian 
Keuangan menetapkan 
tarif cukai hasil temba-
kau (CHT) 23%. Im-
basnya adalah ada kena-
ikan harga jual eceran 
(HJE) 35%.        ■

Agung Hidayat

Kinerja HMSP (Rp miliar)

2019 2018
Penjualan 106.055,18 106.741,89

> Ekspor 408,19 408,00
> Lokal SKM 74,394,39 74.291,06
> Lokal SKT 19.693,95 20.608,96
> Lokal SPM 11.068,43 10.903,79
> Lainnya 490,21 530,07

Laba bersih* 13.721,51 13.538,42

Kinerja RMBA (Rp miliar)

30 Sept '19 30 Sept '18
Penjualan 14.914,07 15.957,27

> Pihak ketiga 12.899,61 14,791,53
> Pihak berelasi 2.014,46 1.165,74

Laba (rugi) bersih* 11,25 (423,90)
Ket: *laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk
Sumber: BEI

Kinerja Keuangan (US$ Juta)

Kuartal I 
2020

Kuartal I 
2019

Pendapatan 36,79 27,56
Rugi bersih* (1,22) (5,77)
Kas dan setara kas 26,58 33,16
Liabilitas 221,31 226,99
Keterangan: *Rugi bersih periode berjalan yang 
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Sumber: BEI

Kinerja Operasional
Kuartal I 

2020
Kuartal I 

2019
Produksi CPO (mt) 51.811 52.224
Penjualan CPO (mt) 49.400 50.700
Rata-rata harga jual 
CPO (US$/mt) 625 468

Rata-rata harga jual 
PK (US$/mt) 338 303

Sumber: Pemberitaan dan wawancara KONTAN


