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Pembelian bahan baku ditahan dulu
karena permintaan rendah.
Dony Wahyudi, Regional Sales Manager
SEA & ANZ Trinseo Materials Indonesia
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Pengusaha Petrokimia
Tahan Belanja Bahan Baku
Meski harga minyak mentah sedang turun, pengusaha menghadapi aneka risiko bisnis
M. Krishna Prana Julian,
Arfyana Citra Rahayu
JAKARTA. Harga minyak di
pasar dunia terus mengering.
Biarpun begitu, perusahaan
petrokimia hilir sampai hulu
tak bisa serta merta memborong bahan baku demi memanfaatkan momentum. Pasar yang sepi dan sejumlah
kendala lain menjadi pertimbangan mereka.
Bulan ini PT Trinseo Materials Indonesia hanya berencana membeli sekitar 5.500 metrik ton (mt) styrene monomer
untuk memenuhi kebutuhan
produksi selama Mei 2020
nanti. Belanja bahan baku bijih plastik tersebut lebih kecil
dari biasanya yang sekitar
7.200 mt per bulan. "Pembelian bahan baku ditahan dulu
karena permintaan rendah,"
terang Dony Wahyudi, Regional Sales Manager SEA & ANZ
PT Trinseo Materials Indonesia kepada KONTAN, Rabu

(22/4).
Lagi pula, hingga kini harga
bahan baku turunan minyak
belum turun. Pasalnya, rantai
produksi minyak menjadi polymer melalui proses yang
panjang. Jadi kalaupun harga
bahan baku styrene monomer
nanti ikut turun, Trinseo
memperkirakan penurunannya baru akan terlihat setelah
dua minggu hingga tiga minggu ke depan.
Pasar yang sepi dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kemudian
menyebabkan utilitas atau
tingkat keterpakaian mesin
pabrik Trinseo hanya sebesar
20%-40% dari total kapasitas.
Mereka memperkirakan, penjualan domestik bulan ini sekitar 4.000 mt bijih plastik
atau di bawah rata-rata kondisi normal 6.000 mt per bulan.
Sementara Henky Wibawa,
Direktur Eksekutif Federasi
Pengemasan Indonesia (FPI)
mengatakan, pengadaan ba-

han baku dalam industri kemasan bukan perkara mudah.
Sekitar separuh kebutuhan
bahan baku kemasan nasional
berasal dari beberapa negara
di kawasan Timur Tengah dan
China. Otomatis, pengusaha
menanggung risiko kurs yang
saat ini juga sedang mencekik.
Belum lagi, ada tanggungan
bea masuk 10%.
Segendang sepenarian, pergerakan nilai tukar mata uang
juga menjadi perhatian PT
Yanaprima Hastapersada Tbk.
Meskipun transaksi pembelian bahan baku lokal dalam
denominasi rupiah, formulasinya tetap menggunakan dollar
Amerika Serikat (AS).
Oleh karena risiko kurs tersebut, Yanaprima tidak berminat memborong bahan baku
di tengah penurunan harga
minyak. "Menyimpan banyak
bahan baku juga menjadi risiko dan beban apabila produksi kami drop," terang Rinawati, Direktur PT Yanaprima

Hastapersada Tbk.
Asal tahu, Yanaprima membutuhkan bahan baku seperti
polypropylene, yarn grad dan
polypropylene lamination
grade untuk menghasilkan
karung plastik, karung laminasi dan kantong semen. Perusahaan berkode saham YPAS
di Bursa Efek Indonesia (BEI)
tersebut belanja dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk,
PT Polytama dan perusahaanperusahaan lain.
Kebutuhan baku Yanaprima
sekitar 1.000 ton-1.200 ton setiap bulan. Biasanya, selama
sebulan mereka membeli bahan baku dalam beberapa tahap sambil melihat perkembangan kurs dollar AS dan
permintaan pasar.

Sewa kapal naik
Masalah lain terungkap dari
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia
(Inaplas). Jumlah kapal pe-

Sumbangan Ventilator

Dok. Telkom

Vice President Corporate Communication Telkom Indonesia Arif Prabowo (kiri) bersama Sekretaris Tim Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada BUMN Marsdya TNI (Purn) Eris Heriyanto (tengah) dan Ketua Yayasan
BUMN untuk Indonesia Harjawan Balaningrath (kanan) melakukan pengecekan bantuan alat kesehatan 44 ventilator
sumbangan Telkom Group, di Jakarta, Kamis (23/4). Hingga saat ini Telkom telah menyerahkan bantuan sebanyak 2.989
APD, 9.698 liter disinfektan, 15.240 masker dan 4.350 hand sanitizer beragam ukuran yang didistribusikan melalui
kantor-kantor Telkom Regional dan Witel serta Posko Bersama BUMN di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Yang Bertahan Super Lama

D

unia semakin tidak
stabil, baik secara lahiriah maupun finansial. Ancaman resesi selalu
ada, baik karena masalah
moneter maupun bencana,
yang dari alam maupun buatan manusia.
Mereka yang bekerja di
kantor, ancaman PHK selalu
mengintai. Sedangkan para
pemilik bisnis juga terkadang tidak merasa aman
karena kondisi ekonomi
yang naik turun sangat
mempengaruhi transaksi.
Dengan kata lain, kita
hidup di era yang semakin
tidak menentu. Era "gonjang
ganjing." Untuk itu, kita sangat membutuhkan informasi mengenai "kelanggengan"
sehingga ada sedikit pegangan untuk men-hedge masa
depan.
Sebenarnya, ada tidak
sih perusahaan yang bertahan super lama sehingga
dapat memberikan rasa
aman bagi pekerja, pemilik
bisnis dan para stakeholder?
Jawabannya tentu saja
ada. Namun semua itu relatif. Ada beberapa perusahaan
yang bertahan sangat lama
sehingga bisa disebut sebagai "bisnis super," seperti
GE, Disney, Boeing, Johnson
& Johnson, dan sebagainya.
Dalam buku berjudul
Made to Last, para penulis
Jim Collins dan Jerry Porras
mengungkapkan bahwa bisnis-bisnis yang bisa bertahan super lama ternyata
mampu mematahkan mitosmitos berikut.
Pertama, mitos membutuhkan ide jenius untuk

membangun perusahaan
raksasa.
Tidak selalu ide jenius
menghasilkan omzet luar
biasa. Sering kali, ide-ide
biasa saja yang memberikan
solusi akan suatu kebutuhanlah yang mantap dijalankan.
Bahkan ada juga produkproduk gagal seperti Post-Itnya 3M merupakan suatu
contoh menarik. "Kegagalan"
yang fungsional ini ternyata
mempunyai pasar tersendiri. Ciamik bukan?
Kedua, mitos membutuhkan seorang pemimpin karismatik.
Pemimpin karismatik
memberikan peluang untuk
pengkultusan individu. Padahal ini bisa jadi berbahaya untuk kelangsungan bisnis secara jangka panjang.
Jadi, seorang CEO mestinya memiliki nilai-nilai
kerja yang positif dan mempunyai kemampuan yang
adaptif. Ini jauh lebih penting daripada kemampuan
mengkaptivasi perhatian secara karismatik.
Ketiga, mitos memaksimalkan profit. Keuntungan
akan mengikuti nilai-nilai
yang dianut oleh perusahaan. Jadi, setiap keputusan
yang diambil perlu didasari
oleh nilai yang dijunjung
tinggi.
Misalnya, mengutamakan keamanan dan keselamatan konsumen. Bukan segala hal dihantam kromo
asalkan dapat untung.
Keempat, mitos membunuh kompetitor. Kompetitor
akan selalu ada. Jadi, tidak
perlu tujuan utama suatu

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com.
bisnis adalah "membunuh"
kompetitor.
Yang penting adalah continuous improvements dengan diri sendiri. Tahun
lalu pada hari ini, berapa
target yang tercapai. Hari
ini perlu lebih baik dari kemarin, seminggu lalu, sebulan lalu, setahun lalu. Dan
ini tidak hanya dalam bentuk angka kuantitatif, namun juga perlu kualitas
yang membaik.
Kelima, mitos membajak
CEO dari perusahaan lain
untuk membantu proses evolusi. CEO yang dibajak dari
perusahaan lain bisa jadi
membawa kultur organisasi
dan arah yang sangat berbeda. Walaupun sesekali angin
segar dari kultur kompetitor
bisa membawa efek positif,
namun belum tentu ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi, tidak ada yang
pasti di sini karena manajemen adalah suatu seni to get
things done.

Idealnya, CEO suatu perusahaan adalah seseorang
yang mempunyai perspektif
komprehensif dari berbagai
segi. Ini hanya dapat diperoleh dengan masa kerja yang
panjang dan kemampuan
melakukan sintesa informasi dari berbagai sumber.
Keenam, mitos satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Change is the only
constant memang benar.
Namun yang konstan tidak hanya perubahan. Nilainilai dasar suatu bisnis harus konstan, misalnya Google adalah "don't be evil" dan
Walmart adalah "exceeding
customer expectation."
Minimal, yang konstan
adalah nilai-nilai fundamentalnya. Taksi Blue Bird
adalah pelayanan konsumen
yang baik dan kejujuran.
Kita bergerak terus dan
berinovasi, namun sambil
tetap mempertahankan nilai-nilai utama. In the end,
kepercayaan konsumen tergantung dari nilai-nilai
yang dipegangnya.
Memang dunia semakin
tidak menentu sejak The Great Recession 2008. Banyak
hal telah berubah sejak itu.
Banyak industri berubah total sejak fase itu, termasuk
sharing economy yang sangat
menjamur saat ini.
Setelah pandemi korona
selesai, bisa jadi ada paradigm shift yang besar di dalam psikis umat manusia,
sehingga bisnis-bisnis menjadi lebih peka akan kemanusiaan dan kebaikan. Ini
harapan kita semua. Ayo
saling bertahan dalam hidup
dan bisnis.
■

ngangkut kini terbatas karena
hampir semua terisi minyak
mentah yang tidak bisa dibongkar oleh pengguna. Pengguna terbebani ongkos bongkar-muat yang tinggi karena
tak subsidi dari pemerintah.
Efeknya, pengusaha semakin
kesulitan mencari kapal pengangkut kosong. Tarif sewa
kapal yang biasanya US$
60.000-US$ 80.000 per hari
pun, melejit menjadi US$
400.000 per hari.
Adapun rentang waktu antara kesepakatan pembelian
minyak dengan datangnya
pesanan, kurang lebih tiga
bulan. "Jadi penurunan minyak tidak serta merta bisa
menurunkan harga di hilir karena industri masih menggunakan modal dari minyak
lama," jelas Fajar Budiono,
Sekjen Inaplas.
Mengintip Bloomberg, harga
minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk
pengiriman Juni 2020 di pasar
Nymex pada pukul 12.16 wib
kemarin, turun 74,17% year to
date (ytd) menjadi US$ 15,77
per barel. Harga untuk kontrak Mei 2020 bahkan mencatatkan sejarah dengan posisi
minus alias di bawah US$ 0
per barel.
Analis Central Capital Futures Wahyu Laksono memprediksi, harga minyak WTI bakal
susah untuk kembali rebound
atau naik. Pasalnya, stok minyak AS melonjak seiring dengan kebijakan Arab Saudi.
Pada saat yang sama, penyerapan minyak mentah seret
karena Covid-19 membatasi
mobilitas manusia.
■
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URBN Menambah
Portofolio TOD
JAKARTA. PT Urban Jakarta
Propertindo Tbk menambah
daftar kepemilikan proyek
properti berkosep transit
oriented development (TOD)
lewat akuisisi 51,01% saham
PT Jakarta River City dari tangan PT Ciptaruang Persada
Property. Mereka rela merogoh Rp 633 miliar dari dana
perolehan initial public offering (IPO) dan kas internal
untuk membiayai aksi korporasi dengan perusahaan afiliasi tersebut.
Namun Urban Jakarta yakin
bakal mendapatkan hasil setimpal. Proyek TOD kelolaan
Jakarta River City nanti bakal

Urban Jakarta
merogoh kocek
hingga Rp 633
miliar untuk
akuisisi.
menghasilkan akumulasi pendapatan usaha Rp 9,3 triliun
dan laba bersih Rp 2,8 triliun.
"Secara keseluruhan kami
memperkirakan periode proyek ini tujuh hingga delapan
tahun," kata Bambang Sumargono, Direktur Utama PT Urban Jakarta Propertindo Tbk
saat dihubungi KONTAN, Kamis (23/4).
Namun tak cuma Urban Jakarta yang berpotensi menikmati pundi-pundi bisnis tersebut. Pasalnya, sisa 48,99% saham Jakarta River City
merupakan milik PT Wijaya
Karya Realty.
Adapun sebelum benar-benar menadah pendapatan, Jakarta River City memiliki banyak pekerjaan rumah untuk
merealisasikan TOD yang terletak di dekat Stasiun LRT
Ciliwung, Jalan M. T. Haryo-

no, Jakarta. Langkah pertama,
mereka menormalisasi Sungai
Ciliwung dengan lebar 30 meter dan panjang 500 meter
agar bisa mendapatkan izin
peningkatan koefisien lantai
bangunan (KLB) dan perubahan zona peruntukan lahan.
Menurut rancang bangun,
proyek TOD Stasiun LRT Ciliwun berada di atas tanah seluas 6 hektare (ha). Komposisi
pengembangannya kelak terdiri dari delapan menara apartemen, satu area komersial
dan satu perkantoran. Jakarta
River City menargetkan tahun
depan sudah bisa memasarkan proyek.
Sebelum mengakuisisi proyek TOD kelolaan Jakarta River City, Urban Jakarta sudah
memiliki empat proyek TOD
lain yang kini dalam tahap
pembangunan. Keempatnya
meliputi Gateway Park (Bekasi) dan Urban Signature (Ciracas) yang merupakan kerjasama operasi (KSO) dengan PT
Adhi Commuter Property.
Dua proyek lain yaitu Urban
Sky dan Urban Suite yang
sama-sama berada di Bekasi,
Jawa Barat.
Sejalan dengan pengembagan sejumlah proyek, Urban
Jakarta yakin pendapatan tahun ini masih mungkin tumbuh di tengah pandemi Covid19. "Kami akan tetap mempertahankan pertumbuhan bisnis
pada tahun ini setelah pada
2019 berhasil membukukan
peningkatan kinerja signifikan," tutur Bambang.
Pendapatan Urban Jakarta
tahun lalu naik 31,84% year on
year (yoy) menjadi Rp 438,56
miliar. Laba bersih perusahaan berkode saham URBN di
Bursa Efek Indonesia (BEI)
itu tumbuh 2,5 kali lipat menjadi Rp 119,23 miliar.
Selvi Mayasari

