
12 INDUSTRI
Kontan Jumat, 24 September 2021

Kami akan meningkatkan produksi 
dan pasar ekspor.
Elvi, Sekretaris Perusahaan 
PT Mahkota Group Tbk (MGRO)

■MANUFAKTUR ■TAMBANG ■JASA

Saat ini kita telah hidup 
di era fiksi sains. Ini 
bukan pernyataan bom-

bastis. Ini berdasarkan fakta.
Hampir semua yang diba-

yangkan di masa lalu, seperti 
mobil berjalan otomatis tan-
pa pengemudi, mobil yang 
mampu parkir sendiri dan 
dikemudikan secara remote, 
mobil terbang, berwisata ke 
luar angkasa, menjangkau 
planet lain, mengendarai ke-
reta api kapsul yang melin-
tasi ribuan mil hanya dalam 
hitungan menit atau jam, 
dan meremajakan kembali 
sel-sel manusia untuk kemba-
li muda satu dekade hanya 
dalam satu tahun saja, kini 
telah menjadi kenyataan. 

Tentu saja, belum semua-
nya dipasarkan untuk umum. 
Beberapa yang disebutkan di 
atas masih berstatus prototi-
pe atau dalam riset tahap 
akhir.

Yang dinikmati oleh kita 
semua sekarang, seperti ka-
mera drone, drone robot peng-
antar paket, berbagai robot 
pembersih rumah tangga, 
termometer otomatis peng-
atur suhu ruangan panas/di-
ngin/ventilasi, kunci pintu 
otomatis, dan alat-alat elek-
tronik yang saling terkoneksi 
(smart connected products 

atau SCP) sudah bisa kita 
beli. Jelas sudah tidak asing 
lagi bagi kita para urban.

Selain itu, wearable tech-
nologies, seperti berbagai 
smartwatch, fitness watch, 
personal air purifi er, dan ber-
bagai aplikasi yang sangat 
membuat hidup efi sien telah 
menjadi kebutuhan sekunder 
yang sulit ditinggalkan. 

Smart refrigerator alias 
kulkas pintar dan alat sedot 
debu robot dengan AI dan UV 
ray juga sudah sangat umum 
digunakan para ibu rumah 
tangga.

Dapat dipahami mengapa 
connected products, seperti 
the Internet of Things (IoT), 
wearable smart products, dan 
household electronics me-
mungkinkan Big Data ber-
kembang super pesat. Bahkan 
peradaban manusia telah 
bergelimangan data sedemi-
kian rupa sehingga sulit un-
tuk diuraikan.

Signifikansi data-data 
tersebut tentu membutuhkan 
kecerdasan para data scien-
tists dan data analysts yang 
mumpuni. Selain itu, ber-
kompetisi di era smart con-
nected products membutuh-
kan pemikiran ulang akan 
berbagai desain, termasuk 
desain sistem. 

Mengapa? Karena inter-
koneksi tersebut menciptakan 
nilai-nilai baru yang berhu-
bungan erat dengan "banjir 
data." Para inovator yang sa-
dar akan ini dan memanfaat-
kannya dengan optimal bisa 
dipastikan menjadi peme-
nang. Mari kita pahami seke-
lumit hubungan antara SCP 
dengan data agar dapat mem-
baca kesempatan produk atau 
servis inovasi baru.

Pertama, ada tiga pemain 
dalam kolam SCP yaitu kon-
sumen, bisnis (pencipta pro-
duk), dan partner. Dalam fra-
mework ini, konsumen ada-

lah pengguna produk yang 
juga merupakan sumber 
data. 

Bisnis adalah pihak yang 
menciptakan produk dengan 
fokus desain produk, desain 
data mining, dan desain UX 
yang harmoni. Partner adalah 
penyedia elemen maupun 
jasa termasuk kecerdasan 
buatan dan software.

Kedua, kolam data yang 
berisi data kasar (raw data) 
tergantung pada software 
kontrol dan optimasi. Di sini 
letak pentingnya partner yang 
menguasai sistem, data mi-
ning, data cleansing dan data 
analytics. 

Ketiga, analitik yang di-
ukur terbagi atas deskriptif, 
diagnostik, prediktif dan 
preskriptif. Data tidak cukup 
hanya disajikan secara men-
tah tanpa konteks yang me-
mungkinkan komparasi dan 
pemahaman semestinya.

Data deskriptif temasuk 
yang menangkap kondisi pro-
duk dan operasional. Data 
diagnostik termasuk alasan 
penggunaan, performance 
dan kegagalan penggunaan. 
Data prediktif, termasuk pola-
pola terdeteksi yang mensi-
nyalkan kebutuhan dan pe-
makaian. Data preskriptif 
termasuk mengidentifikasi 

hasil, koreksi dan solusi.
Keempat, insight alias "pe-

nafsiran mendalam" akan 
data, pola dan analisis meru-
pakan inti dari pentingnya 
akumulasi dan agregasi 
data. 

Data historis memang 
bukanlah merupakan jamin-
an akan sukses di masa de-
pan, namun pola-pola di 
masa lalu merupakan refe-
rensi terukur yang dapat di-
percaya.

Kerja sama harmonis an-
tara product designer dengan 
sistem engineer dan tim bis-
nis dan tim UX semestinya 
semakin membuka lebar ke-
sempatan-kesempatan dalam 
dunia SCP. 

Anda dapat berperan se-
bagai pencipta produk mau-
pun partner yang menghu-
bungkan konsumen dengan 
produk melalui berbagai ope-
rasi yang menghasilkan 
data. 

Akhir kata, era connected 
technology memungkinkan 
peradaban manusia semakin 
data-driven dan berkualitas 
hidup tinggi. Tentu saja ide-
alnya kita selalu ingat untuk 
menjaga agar kapitalisme 
juga semakin menjaga har-
moni alam dan berbagai 
sumber daya.                 ■

Kesempatan dalam Smart Connected ProductsKesempatan dalam Smart Connected Products

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

BISNIS PARIWISATA■

PJAA Raih Pinjaman 
Rp 900 Miliar

JAKARTA. PT Pembangunan 
Jaya Ancol Tbk (PJAA) mem-
peroleh fasilitas kredit sebe-
sar maksimal Rp 900 miliar 
dari Bank DKI.

PJAA dan Bank DKI memi-
liki pemegang saham mayori-
tas yang sama, yakni Pemerin-
tah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta. Jadi, kucuran kredit 
tersebut merupakan transaksi 
afi liasi. Saat ini Pemprov DKI 
menggenggam 72% saham 
Pembangunan Jaya Ancol.

Corporate Secretary PT 
Pembangunan Jaya Ancol Tbk 
Agung Praptono mengatakan, 
PJAA mendapatkan fasilitas 
kredit modal kerja maksimal 
Rp 900 miliar dari Bank DKI. 
Kelak, dana tersebut akan di-
gunakan untuk memperkuat 
struktur permodalan terutama 
dalam menghadapi pandemi 
Covid-19.

“Tentu saja alternatif sum-
ber pendanaan lain saat ini 
sedang kami kaji dalam rang-
ka sustainability dan mendu-
kung program transformasi 
yang saat ini sedang kami ca-
nangkan,” ucap dia kepada 
KONTAN, Rabu (22/9).

Di sisi lain, Agung menjelas-
kan, manajemen PJAA tetap 
optimistis  dengan sudah di-

bukanya kembali wahana hi-
buran Ancol yang menjadi ti-
tik terang kebangkitan bisnis 
pariwisata di masa new nor-
mal, yang mana masyarakat 
yang telah rindu berwisata 
dengan aman. 

“Oleh karena itu, saat ini 
kami sedang mempersiapkan 
pembangunan Masjid Apung 
yang akan menjadi ikon baru 
di Ancol yang ditargetkan se-
lesai pada tahun 2022,” ung-
kap Agung.

Lebih lanjut, dia menyam-
paikan target pengunjung 
hingga akhir tahun 2021 seca-
ra angka pihaknya mencoba 
realistis, mengingat pandemi 
Covid-19 belum berakhir. Atas 
dasar itu, manajemen PJAA 
tidak bisa menyebutkan target 
secara mendetail.

Agung hanya bisa memberi-
kan gambaran, sampai Agus-
tus 2021, PJAA sudah menca-
tat jumlah pengunjung seba-
nyak 1,8 juta orang. Dengan 
catatan, meski wahana Ancol 
mulai dibuka, terdapat pem-
batasan kapasitas dan sempat 
tutup kurang lebih 55 hari 
pada 24 Juni 2021 hingga 17 
Agustus 2021. 

Ramadhan Sultan

JAKARTA. Rencana pemerin-
tah menutup keran ekspor 
produk olahan nikel 30%-40% 
atau produk nickel pig iron 
(NPI) dan feronikel demi ke-
amanan cadangan dan meng-
genjot nilai tambah berpotensi 
menghambat investasi smel-
ter yang kini bergulir.

Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Penambang Nikel Indonesia 
(APNI), Meidy Katrin Lengkey 
menyebutkan, hingga 2025 
nanti bakal ada 98 smelter 
yang beroperasi. Dari jumlah 
itu, baru 31 smelter yang ber-
operasi, sementara lainnya 
sedang tahap konstruksi dan 
perizinan. 

Masalahnya, puluhan smel-
ter itu dirancang memproduk-
si nikel olahan di bawah 70%. 
Jadi, ada potensi produk yang 
mereka hasilkan bakal terke-
na larangan ekspor. "Rencana 
larangan ekspor itu membuat 
investasi terganggu," ungkap 
dia, Kamis (23/9). 

APNI mendapat banyak 
pertanyaan dari investor luar 
negeri terkait rencana peme-
rintah ini. Selain kondisi in-
vestasi, kesiapan industri hilir 
untuk menyerap produk ola-
han kadar rendah pun menjadi 
sorotan APNI. Jika kemudian 
ekspor dihentikan, maka ada 
kekhawatiran industri dalam 
negeri belum siap menyerap 
produksi yang beredar.

Sebagai jalan tengah, APNI 
mengusulkan kebijakan ber-
tahap. Misalnya pengenaan 

pajak bagi produk NPI dan 
feronikel. "Kalau itu, mereka 
masih bisa lebih ringan untuk 
berinvestasi," kata Meidy, Ka-
mis (23/9).

Setelah pengenaan pajak 
yang bisa menambah peneri-
maan negara, barulah dalam 
waktu 3 hingga 5 tahun kebi-
jakan larangan ekspor diber-
lakukan jika pasar dalam ne-
geri sudah siap. 

Jadi, pemerintah perlu me-
mastikan tata niaga nikel ber-
jalan, khususnya dari sisi 
hulu. "Kerikil di hulu masih 
banyak, hulu dulu dibenahi 
sehingga mendukung industri 

hilir," kata Meidy.
Senior Vice President Cor-

porate Secretary PT Aneka 
Tambang Tbk (ANTM) Yulan 
Kustiyan menyatakan saat ini 
produk olahan nikel ANTM 
berupa feronikel. Produk ini 
diserap pasar internasional 
alias diekspor. ANTM memas-
tikan saat ini belum menerima 
informasi resmi terkait renca-
na larangan ekspor.

Filemon Agung Hadiwardoyo

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Sebagai jalan tengahnya, APNI mengusulkan adanya kebijakan 
bertahap.

Investasi Smelter 
Bisa Mubazir

Antam belum 
menerima 

informasi ada 
larangan ekspor 

produk.

HILIRISASI MINERAL■

JAKARTA. PT Mahkota Group 
Tbk (MGRO), emiten yang 
bergerak di industri kelapa 
sawit, masih berupaya menge-
jar target pendapatan menca-
pai Rp 6 triliun sampai akhir 
tahun nanti.

Sebagai informasi, MGRO 
membukukan lonjakan pen-
dapatan sebesar 107,03% 
year-on-year (yoy) menjadi 
Rp 2,65 triliun di semester I-
2021. Di saat yang sama, Mah-
kota Group mencetak laba 
bersih yang dapat diatribusi-
kan kepada pemilik entitas 
induk senilai Rp 1,10 miliar. 
Padahal, di semester pertama 
tahun lalu, mereka masih 
mengalami kerugian bersih 
Rp 33,32 miliar.

Sekretaris Perusahaan PT 
Mahkota Group Tbk, Elvi me-
ngatakan, untuk mencapai 
target pendapatan tahun ini, 
pihaknya berusaha menjaga 
pasokan bahan baku produksi 
serta memastikan kapasitas 
produksi dapat terpasang se-
cara penuh.

Hingga Agustus 2021, pro-
duksi crude palm oil (CPO) 
dan semua produk turunan 
MGRO telah mencapai 406.881 
ton. Jumlah ini mendekati 
target produksi CPO MGRO di 
2021 sebesar 522.000 ton. 
“Produksi dan pasar ekspor 
akan kami tingkatkan. Ada-
pun negara tujuannya bergan-
tung permintaan buyer,” kata 
Elvi, Kamis (23/9).

Manajemen Mahkota Group 
memproyeksikan kontribusi 
pasar ekspor ke depan men-
capai 50%. Mengutip laporan 
tahunan MGRO, pada Mei 
2020 mereka sempat melaksa-
nakan ekspor perdana produk 
turunan CPO yakni refined, 
bleached, and deodorized 
palm oil (RBDPO) ke Malay-
sia. RBDPO dapat digunakan 
sebagai bahan baku produksi 

sabun, kosmetik, dan lain-
lain.

Mahkota Group memang 
sedang menjajaki peluang 
bisnis untuk memproduksi 
barang jadi minyak goreng. 
Namun, rencana ini belum di-
wujudkan lantaran MGRO 
perlu persiapan matang dan 
bertahap. “Kami sedang mela-
kukan pengkajian pasar dan 
persiapan mesin produksi 
serta kelengkapan semua le-
galitas yang diperlukan,” im-
buh dia.

Selain itu, MGRO masih 
menyiapkan langkah ekspansi 
guna memperkuat bisnis di 
sektor hulu melalui akuisisi 
perkebunan kelapa sawit. Na-
mun sampai saat ini MGRO 

belum menemukan lahan per-
kebunan yang potensial untuk 
diakuisisi.

Sebelumnya, perusahaan ini 
menyiapkan dana sekitar Rp 
250 miliar-Rp 350 miliar untuk 
keperluan akuisisi perkebun-
an kelapa sawit. Hanya saja, 
jumlah pasti dana investasi itu 
masih terus dibahas lebih lan-
jut oleh manajemen MGRO.

Permintaan CPO
Elvi mengatakan, Mahkota 

Group  memiliki optimisme 
yang tinggi akan pertumbuhan 
industri kelapa sawit. 

Kepercayaan diri tersebut 
muncul karena konsumsi mi-
nyak nabati akan semakin 

meningkat di berbagai belah-
an dunia seiring dengan sema-
kin banyaknya kebutuhan 
manusia yang bisa dihasilkan 
dari minyak sawit mentah 
menjadi produk akhir. 

Kendati saat ini penjualan 
domestik masih 96,7% terha-
dap total penjualan, manaje-
men MGRO berencana terus 
mengerek kontribusi penjual-
an ke pasar luar negeri. 
"MGRO secara bertahap akan 
memperbanyak pasar ekspor 
hingga mencapai 50% dari to-
tal penjualan. Proyeksi ini 
tercapai hingga akhir 2023," 
jelas Elvi belum lama ini.

Dia mengatakan, MGRO ti-
dak memfokuskan ke negara 
tertentu karena semua tujuan 

ekspor tergantung dari per-
mintaan pasar yang bisa ber-
asal dari negara manapun. 

Sebelumnya, salah satu pro-
duk yang diekspor MGRO 
adalah RBDPO yang diguna-
kan perusahaan konsumer 
untuk produk seperti sabun 
dan kosmetik. 

Upaya manajemen Mahkota 
Group memperdalam pasar 
ekspor antara lain dengan 
mempertimbangkan margin 
penjualan. Elvi menjelaskan, 
pasar ekspor lebih kompetitif 
meskipun ada beban biaya 
ekspor serta risiko selisih 
kurs. "Maka dari itu, MGRO 
secara rutin menganalisis per-
kembangan pasar baik ekspor 
maupun lokal," jelas Elvi.     ■

Minyak Goreng MGRO
PT Mahkota Group Tbk (MGRO) juga merencanakan akuisisi perkebunan sawit

Dimas Andi Shadewo, 
Arfyana Citra Rahayu

Proyeksi Penjualan Eceran

KONTAN/Baihaki

Model memperlihatkan salah satu produk LG, yakni LG QNED Mini LED TV di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, 
Kamis (23/9). Bank Indonesia memproyeksikan penjualan eceran di bulan Agustus 2021 membaik. Hal itu tercermin dari 
Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2021 yang diperkirakan sebesar 196,5, atau tumbuh 4,3% secara bulanan (mtm). IPR 
pada bulan Juli tercatat 188,5 atau menurun 5% (mtm) dibandingkan realisasi Juni 2021 yang sebesar 198,5.

KONTAN/Fransiskus Simbolon

PJAA mendapatkan fasilitas kredit modal kerja maksimal Rp 
900 miliar dari Bank DKI. 


