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Dana capex ini untuk menambah kapasitas
industrial paper dan maintenance capex.
Suhendra Wiriadinata, Direktur Asia
Pulp & Paper (APP) Sinar Mas

■MANUFAKTUR ■PERTAMBANGAN
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Mengerek Kertas & Tisu
Grup Sinar Mas memproyeksikan kinerja INKP dan TKIM positif di sepanjang tahun ini
Venny Suryanto
JAKARTA. Dua perusahaan
kertas yang tergabung dalam
Grup Sinar Mas, yakni PT Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) dan PT
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
(INKP) telah menyiapkan rencana bisnis untuk mengejar
target penjualan tahun ini.
Indah Kiat dan Tjiwi Kimia
melalui Cakrawala Megah Indah (CMI) sebagai distributor
telah masuk segmen e-commerce dengan menyediakan
official store di marketplace.
Di sisi lain, TKIM juga akan
menggenjot pertumbuhan
pada tahun ini melalui penjualan tisu di PT OKI Pulp &
Paper.
Suhendra Wiriadinata, Direktur Asia Pulp & Paper
(APP) Sinar Mas memproyeksikan pertumbuhan penjualan
kertas melalui INKP pada tahun ini meningkat sebesar
10% year-on-year (yoy).
Dengan target itu, emiten
kertas ini bakal menjalankan
beberapa upaya agar dapat
mencapai target tersebut.
Strateginya antara lain meningkatkan harga jual produkproduknya seiring dengan kenaikan harga jual di pasar
global.
Kemudian, INKP juga akan
mengalihkan dan memaksimalkan penjualan ke negaranegara yang sudah membuka
pasar pada tahun ini. Selanjutnya, Indah Kiat akan fokus
pada pasar Asia dan domestik,
yang masih cukup potensial.
Menurut Suhendra, beberapa produk yang akan menjadi
kontributor pertumbuhan di
sepanjang tahun ini adalah
bubur kertas atau pulp, tisu
dan packaging.
“Dalam masa pandemi Covid-19, permintaan global atas
produk tisu dan kertas industri (packaging) mengalami
peningkatan yang cukup signifikan seiring kebutuhan atas

kebersihan dan pengiriman
paket delivery. Sejauh ini,
INKP menambah kapasitas
menjadi 125.000 ton per tahun,” kata Suhendra kepada
KONTAN, Rabu (20/1).

Belanja modal
Untuk memuluskan penambahan kapasitas produksi, Indah Kiat telah mengalokasikan dana belanja modal alias
capital expenditure (capex)
sebesar S$ 225 juta. "Anggaran
belanja modal ini fokus untuk
menambah kapasitas industrial paper dan maintenance
capex," tutur Suhendra.
Sementara untuk PT OKI
Pulp & Paper, mereka sudah
menganggarkan dana belanja
modal sebesar S$ 200 miliar,

yang akan digunakan untuk
melakukan ekspansi di converting tissue, seaport dan
belanja maintenance.
Suhendra memaparkan,
pada tahun ini OKI Pulp &
Paper berencana menambah
converting tissue dengan desain kapasitas 10.500 metrik
ton per bulan. Rencananya,
tambahan kapasitas ini akan
dioptimalkan untuk produksi
di kuartal IV 2021. “Sementara
kapasitas tisu sekarang yang
jumbo roll sekitar 27.000 ton
per bulan,” kata dia.
Dengan demikian, APP Sinar Mas memproyeksikan total produksi bubur kertas atau
pulp di pabrik OKI Pulp &
Paper pada tahun 2021 adalah
sebesar 2,9 juta sampai 3 juta
ton. Sementara untuk produk

tisu ditargetkan mencapai
335,000 metrik ton. “Kami
memproyeksikan penjualan
di sepanjang tahun 2021
mengalami kenaikan sekitar
15%-20% dibandingkan tahun
2020,” ujar Suhendra.
Sementara untuk tambahan
kapasitas tahun ini, Tjiwi Kimia akan menambah kapasitas carton box sebanyak 3.000
ton per bulan dan modifikasi
untuk brown paper sekitar
146.000 ton per tahun. “Sehingga, total capex untuk kedua penambahan kapasitas
produk kemasan sekitar S$ 59
juta,” jelas dia.
Hingga kuartal III 2020, Tjiwi Kimia mencatat kenaikan
laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga 10,35% year

on year (yoy) menjadi US$
168,26 juta. Peningkatan laba
ini terjadi di tengah penjualan
Tjiwi Kimia yang cenderung
tertekan.
Sepanjang Januari hingga
September tahun lalu, Tjiwi
Kimia membukukan penjualan bersih hingga US$ 650,21
juta. Realisasi tersebut menurun 21,41% dibandingkan penjualan neto di periode Januari
hingga September 2019 yang
senilai US$ 827,34 juta.
Hingga kuartal III 2020,
TKIM mencatatkan aset hingga US$ 3,11 miliar, naik 1,67%
dibandingkan akhir tahun
2019. Sementara, liabilitasnya
tercatat menurun 6,51% menjadi US$ 1,57 triliun. Adapun
ekuitasnya tumbuh 11,57%
menjadi US$ 1,55 triliun.
■

Kebijakan Restrukturisasi Kredit

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pegawai laundry mengambil pakaian kering di salah satu UKM laundry di Jakarta, Kamis (21/1). Menurut Asosiasi
Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), kebijakan restrukturisasi kredit sangat membantu para debitur multifinance.
Sekitar 30% atau 7 juta debitur dengan latar belakang pekerja informal serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
dapat terbantu di tengah pandemi korona.

Wardah dan Kompetisi Merek Global

I

ndonesia, China, India
dan Brasil adalah emerging markets yang sangat
diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan fast moving
consumer goods (FMCG) global, seperti P&G, Unilever,
Colgate-Palmolive, KimberlyClark, Nestle, Danone,
Johnson & Johnson dan lainnya. Tidak heran, mengingat
industri raksasa ini mencakup US$ 1,2 triliun per tahun.
Jadilah "kue besar" ini
juga diincar oleh para pemain lokal. Di Indonesia sendiri, nama-nama Kino, Tempo
Scan, Wings, Grup Orang
Tua, dan lainnya sudah tidak
asing lagi.
Dalam kategori FMCG
kosmetika dan toiletris, Paragon Technology and Innovation (PTI) dengan merekmerek lokalnya yang telah
mulai melebarkan sayap ke
manca negara semakin diperhitungkan. Salah satu
mereknya adalah Wardah
Beauty yang merupakan pelopor kosmetik halal, kini telah memegang 30% market
share domestik.
Pendiri Wardah Ibu Nurhayati Subakat pun diakui
kepiawaiannya dalam dunia

skincare dengan dianugerahi
gelar doktoral honoris causa
dari almamater ITB di mana
ia lulus sebagai ahli farmasi.
Subakat pernah bekerja sebagai apoteker di Padang sebelum pindah ke Jakarta sebagai staf quality control kosmetik Wella.
Kemampuan Wardah dalam memenangkan pangsa
pasar Indonesia patut diacungi jempol. Penggunaan
label halal sangat membantu
penetrasi pasar di negaranegara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia
dan Malaysia. Selain itu,
formula-formula produk sangat sesuai dengan kondisi
tropis.
Bagaimana strategi bisnis Wardah yang mengguncangkan bisnis-bisnis FMCG
global?
Pertama, menyebarkan
nilai-nilai Islami dan kearifan lokal. Wardah selalu membawa simbol halal dan image
muslimah yang semerbak
mewangi mengingat kata
"wardah" mempunyai arti
bunga atau mawar.
Penggunaan warna hijau
muda dan tagline dari "inspiring beauty" menjadi "feel the
beauty" bermaksud meman-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
carkan inspirasi positif akan
cinta kasih, keindahan dan
kebaikan dari dalam hati.
Jadi, ada kasih dalam
produk Wardah yang dikemas
sederhana dan simpel.
Kedua, komunikasi sosmed dan online dengan influencer senilai dan trending.
Ayana Jihye Moon, seorang influencer asal Korea
Selatan yang lebih dulu dikenal di Malaysia telah dipilih
menjadi salah satu brand
ambassador Wardah yang
unik. Nona Moon ini berwajah khas perempuan muda

usia 20-an asal Korea yang
berkulit bening pualam dan
bermata berbentuk almond
memukau. Dan ia berhijab.
Gabungan antara kekuatan kultur K-Pop yang dikenal
dengan teknologi skincare
yang piawai dengan kealiman seorang muslimah berhijab bertutur kata halus terpancar secara alami tanpa
perlu banyak penjelasan. Follower Ayana yang telah mencapai 3,2 juta sendiri merupakan pool audiens yang sangat bernilai.
Ketiga, edukasi perawatan wajah dan tubuh yang
halal. Wardah mendukung
aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perawatan
wajah dan tubuh yang sehat
dan halal bagi para penggunanya. Jelas, image diri positif dengan kecantikan dari
dalam kulit (dan hati) membentuk branding dan positioning yang kuat. Asosiasi
Wardah dengan hal-hal yang
sehat dan positif dengan sendirinya terbentuk di dalam
persepsi audiens target.
Keempat, bertumbuh dalam "sel-sel" komunitas konsumen.
Sejak awal, Wardah memasarkan tepat ke inti sel-sel

komunitas audiens targetnya, yaitu perempuan muslim asal Indonesia (dan negara-negara tropis) usia
muda produktif hingga 50an. Di mana mereka berkumpul? Di tempat-tempat menuntut ilmu seperti kampuskampus, tempat kerja, tempat
bersosial dan tempat memperdalam agama seperti kelompok-kelompok pengajian
atau aktivitas lainnya.
Wardah dikenal sebagai
sponsor aktif berbagai aktivitas sosial, olah raga dan perawatan kecantikan wajah
dan tubuh yang sehat dan
positif. Bisa dipahami peran
aktif mereka dalam membantu memerangi Covid-19, misalnya, dengan berbagai aktivitas sosial dan kesehatan.
Bekerja sama dengan Taman
Baca Inovator, Wardah membuat gerakan partisipatif
yang bertema #BeraniPeduli.
Jadi, bisa dipahami
mengapa Wardah sangat sukses dalam branding di akarakar rumput sehingga mampu mengalahkan penetrasi
perusahaan-perusahaan
FMCG global. Selamat menjadikan si Bunga Mawar ini
sebagai benchmark.
■

■ TARGET VALE INDONESIA

Produksi Nikel INCO
Berpotensi Menurun

ANTARA/Basri Marzuki

Manajemen INCO belum mengumumkan realisasi produksi
nikel hingga akhir tahun lalu.
JAKARTA. PT Vale Indonesia
Tbk (INCO) memproyeksikan
volume produksi nikel pada
tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu. Penyebabnya,
ada kegiatan perbaikan atau
rebuild fasilitas furnace 4. Di
sepanjang tahun lalu, INCO
memproduksi nikel sebesar
70.000 metrik ton.
Perbaikan fasilitas furnace
sebenarnya merupakan hal
yang harus dilakukan oleh
INCO demi menjaga integritas
aset dan keselamatan operasional. Lantas, perusahaan ini
tidak akan menunda perbaikan tersebut kendati harga nikel sedang menanjak.
“Kami tidak akan berkompromi terkait dengan keselamatan operasional. Produksi
tentu saja akan terdampak
dan produksi akan di bawah
70.000 ton, tapi hal ini sudah
menjadi bagian rencana produksi kami,” ungkap Chief
Financial Officer PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto kepada KONTAN, Kamis (21/1).
Dia menambahkan, perbaikan furnace 4 akan berlangsung pada kuartal II-2021 dan
memakan waktu selama lima
bulan. Pandemi Covid-19 yang
masih berlangsung memang
membawa risiko terhadap
pelaksanaan proyek tersebut.
Namun, manajemen INCO tetap melakukan semua upaya
agar bisa melaksanakan proyek-proyek sesuai rencana.

Vale Indonesia juga memastikan tidak ada mitigasi khusus terkait produksi nikel selama perbaikan furnace berlangsung, mengingat hal
tersebut sudah direncanakan
jauh-jauh hari.
Sementara itu, untuk mendukung kegiatan bisnis tahun
ini, INCO menyediakan dana
belanja modal atau capital
expenditure (capex) sekitar
US$ 130 juta. Bernardus bilang, selain untuk kegiatan
perbaikan furnace 4, INCO
akan menggunakan dana belanja modal tersebut untuk
mendukung pengembangan

Tahun ini, INCO
menyiapkan dana
belanja modal
senilai
US$ 130 juta.
infrastruktur tambang dan
peremajaan alat.
Manajemen INCO belum
mengumumkan realisasi produksi nikel di sepanjang tahun
lalu. Per kuartal III-2020, produksi nikel INCO mencapai
55.792 metrik ton atau lebih
tinggi 10% ketimbang produksi pada periode sama tahun
sebelumnya yang sebesar
50.531 metrik ton.
Dimas Andi Shadewo

■ MIGAS

Sebanyak 616 Sumur
Akan Dibor Tahun Ini

ANTARA/Moch Asim

SKK Migas menargetkan sebanyak 615 sumur atau naik 6% di
banding tahun sebelumnya.
JAKARTA. Pemerintah siap
memacu produksi minyak dan
gas (migas). SKK Migas pun
bertekad tahun ini tidak ada
penurunan secara alamiah
atau decline rate sehingga
produksi minyak bisa mencapai 705.000 barel per hari dan
produksi gas 5.638 juta standar kaki kubik per hari
(mmscfd). Upaya ini demi
mencapai target produksi 1
juta barel dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari
(bscfd) pada tahun 2030.
Wakil Kepala SKK Migas,
Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, SKK Migas menargetkan akan melaksanakan
kegiatan pengeboran 616 sumur pengembangan atau naik
dibandingkan realisasi kegiatan serupa di tahun 2020 yang
hanya 240 sumur.
Untuk kegiatan workover,
SKK Migas menargetkan sebanyak 615 sumur atau naik
6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kegiatan
well service mengalami peningkatan menjadi 26.431 sumur atau naik 11% dari tahun
sebelumnya.
"Melalui kegiatan-kegiatan
ini, industri hulu migas Indonesia diharapkan dapat men-

jaga produksi dasar yang akan
berkontribusi terhadap pencapaian target produksi 1 juta
bopd dan 12 bscfd di 2030,"
terang Fatar, Kamis (21/1).
Selain itu, dia bilang, SKK
Migas mengawal produksi
migas dalam jangka panjang
dengan kegiatan eksplorasi
sebanyak 43 pengeboran sumur eksplorasi pada tahun ini.
Dari sisi jumlah, rencana kegiatan ini naik 105% dibandingkan realisasi kegiatan eksplorasi pada tahun 2020.
Sejumlah kegiatan survei
seismik juga bergulir, seperti
survei seismik 2D sepanjang
3.569 km, survei seismik 3D
seluas 1.549 km persegi, seismik vibroseis 2D sepanjang
1.000 km, dan full tensor gravity (FTG) open area di Papua
sepanjang 67.500 km. "Kami
juga akan melaksanakan
pseudo 3D seismic open area
sepanjang 270.000 km yang
bakal tercatat sebagai salah
satu yang terpanjang di Asia
Pasifik," kata Fatar. Pihaknya
juga mendorong EOR yang
masih berpotensi 3,02 miliar
barel di 53 lapangan dengan
pilot project empat lapangan.
Azis Husaini

