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Kami menargetkan pendapatan dan laba 
tahun ini tumbuh 10% dan 20%.
Mochamad Yusuf, Direktur Keuangan 
PT Adhi Commuter Properti

■PERTAMBANGAN ■MANUFAKTUR ■PROPERTI

Tampaknya, dalam eko-
nomi ekosistem, hanya 
dua peran yang dapat 

kita pilih: pencipta dan peser-
ta. Kita sebagai salah satu 
yang berperan serta aktif 
maupun tidak langsung da-
lam dunia bisnis dan ekono-
mi global dan lokal, perlu 
mangambil sikap dan me-
manfaatkan kesempatan ini. 

Pencipta ekosistem jelas 
merupakan korporasi-korpo-
rasi super powerful yang 
menggetarkan dunia dengan 
ekosistem ciptaan mereka 
yang luar biasa impaknya. 
Contohnya Tesla, Amazon, 
Apple, Kurig, Nespresso, Goo-
gle dan sebagainya.

Peserta adalah pemain-
pemain kecil, sedang dan be-
sar yang memanfaatkan eko-
sistem-ekosistem tersebut. 
Dengan kata lain, mereka 
"ride the wave" alias "mengen-
darai ombak besar ala para 
surfer."

Anda memilih untuk 
menjadi yang mana? Most li-
kely, Anda dan saya masuk ke 
dalam kategori kedua. 

Kita mempunyai kesem-
patan emas untuk "mengen-
darai ombak" ekonomi ekosis-
tem ini. Sejak zaman dahulu 

kala, "pengendara ombak" ini 
sering kali malah lebih diun-
tungkan daripada "pencipta 
ombak." 

Sebagai contoh, di era 
Gold Rush alias Demam Emas 
di San Francisco pada tahun 
1848 hingga 1855, siapa yang 
paling diuntungkan? Para 
pencari emas? Bukan.

Yang paling diuntungkan 
adalah para penjual pacul, 
ember, dan peralatan penam-
bangan emas. Selain itu, para 
penjaja makanan, minuman, 
dan penyedia transportasi 
dan akomodasi juga sangat 
diuntungkan. Belum lagi 
para penyedia kebutuhan hi-
dup sehari-hari seperti sepa-
tu, pakaian dan jasa pemo-
tongan rambut. 

Jadi, jelaslah kita dapat 
mengais keuntungan luma-
yan dengan menjual jasa dan 
produk-produk pelengkap. 
Penjual aksesori HP dan lap-
top, misalnya, sangatlah di-
untungkan dengan perkem-
bangan gadget terkini. Se-
dangkan para pencipta 
ekosistem sendiri biasanya 
sudah "terlalu sibuk" dengan 
teknologi dan algoritma-algo-
ritma yang berhubungan 
langsung dengannya.

Bagaimana Anda dapat 
mengambil keuntungan dari 
ekonomi ekosistem?

Pertama, kolaborasi ber-
makna dengan pencipta eko-
sistem.

Facebook dan berbagai 
aplikasi dan media sosial 
ekosistem lainnya, misalnya, 
membuka diri bagi para deve-
loper. 

Open source dan saling 
berkolaborasi merupakan 
mode kerja masa kini yang 
dapat dipastikan akan terus 

berjalan di masa depan.
Kedua, sebagai "peserta" 

ekosistem, berbagai produk 
yang secara langsung mem-
beri nilai tambah bagi pro-
duk-produk induk merupakan 
pilihan terbaik. Ini idealnya. 

Namun jika kemampuan 
dan ketrampilan Anda terba-
tas, bisa saja Anda hanya 
menawarkan aksesori-akse-
sori ringan dan lucu, terma-
suk personalisasi produk se-
cara unik. 

Ketiga, Anda dapat memi-
lih untuk menjadi spesialis 
yang memotong beberapa eko-
sistem. 

Misalnya, apabila firma 
Anda bergerak dalam bidang 
pembuatan aplikasi game 
mobile, bisa saja untuk bebe-
rapa ekosistem alias format. 

Ada yang bisa dijalankan 
di sosmed, ada juga yang di-
jalankan sebagai aplikasi 
Android dan iOS. Demikian 
juga bagi produsen cartridge 
kopi untuk Kurig, Nespresso, 
Braun-It dan sebagainya. 

Keempat, bisa juga Anda 
memilih untuk memberikan 
jasa bagi produk-produk atau 
turunan dari produk-produk 
hasil ciptaan ekosistem ter-
tentu. Misalnya, sebagai 

bengkel agnostik, Anda bisa 
menerima perbaikan merek 
tablet, HP atau mobil listrik. 

Kelima, kuasai regulasi 
dan aturan main ekonomi 
ekosistem. Ini bisa menjadi 
kesempatan emas bagi para 
mediator, konsolidator, atau 
bahkan para pakar hukum 
karena aturan main ekonomi 
ekosistem masih merupakan 
lautan biru (blue ocean). 

Akhir kata, banyak jalan 
menuju Roma. Banyak cara 
untuk mengendarai ombak 
ekonomi ekosistem. Berbagai 
peluang dari yang paling 
membutuhkan transfer tekno-
logi hingga yang hanya ber-
hubungan dengan kebutuhan-
kebutuhan dasar manusia 
merupakan kesempatan un-
tuk berbisnis maupun seka-
dar berkarya.

Akhir kata, berbisnis da-
lam ekosistem tetap membu-
tuhkan reminder bahwa ma-
nusia bukanlah sapi perahan. 
Ekonomi ekosistem dan ber-
bagai unsurnya hendaknya 
tetap merupakan ekonomi 
sirkular terbarukan. 

Silakan menikmati na-
mun tetap membawa kebaik-
an bagi peradaban dalam 
jangka panjang.                 ■

Surfing Ombaknya Ekonomi EkosistemSurfing Ombaknya Ekonomi Ekosistem

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Adhi Commuter 
Bidik Rp 1 Triliun

JAKARTA. PT Adhi Commu-
ter Properti (ADCP) optimis-
tis menumbuhkan kinerja ke-
uangan tahun ini. Anak usaha 
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) 
yang mengembangkan pro-
perti berbasis transit oriented 
development (TOD) ini me-
ngejar pertumbuhan penda-
patan sekitar 10% dibanding-
kan tahun lalu.

Direktur Keuangan, Mana-
jemen Risiko dan SDM PT 
Adhi Commuter Properti, Mo-
chamad Yusuf mengungkap-
kan, pada tahun ini pihaknya 
membidik pendapatan Rp 1 
triliun, tumbuh dibandingkan 
realisasi pendapatan tahun 
lalu di angka Rp 900 miliar.

"Pertumbuhan pendapatan 
kami rencanakan sebesar 10%. 
Kemudian untuk laba kami 
rencanakan tumbuh 20% dari 
tahun yang lalu," ungkap Yu-
suf dalam paparan yang ber-
langsung Kamis (16/9).

Target pendapatan dan laba 
tersebut bakal disokong pen-
dapatan pra-penjualan alias 
marketing sales yang ditar-
getkan menyentuh Rp 1,3 trili-
un sampai tutup tahun nanti. 
Dengan tren penjualan saat 
ini, Yusuf optimistis target 
tersebut bisa tercapai.

Hingga periode tengah ta-
hun ini, Adhi Commuter Pro-
perti mampu mengantongi 
marketing sales  sekitar 
Rp 438 miliar atau melesat 
tiga kali lipat dibandingkan 
realisasi di semester I-2020 
yang sebesar Rp 143 miliar.

Direktur Utama Adhi Com-
muter Properti, Rizkan Fir-
man mengatakan, hunian ber-
konsep TOD cukup menarik 
antusiasme masyarakat. Seti-
daknya ada tiga keuntungan 
yang ditawarkan oleh proyek 
hunian TOD dari Adhi Com-
muter yang terintegrasi de-
ngan simpul-simpul transpor-
tasi utama, baik light rapid 
transit (LRT) maupun moda 
transportasi umum lainnya.

Pertama, imbal hasil yang 
menarik. Kedua, akses trans-
portasi yang lebih mudah dan 
memadai untuk pergerakan 
orang dan barang yang akan 
berdampak pada efisiensi 
waktu. Ketiga, dengan tinggi-
nya kesadaran masyarakat 
terhadap isu-isu lingkungan 
dan perkotaan, konsep hunian 
TOD relevan berkontribusi 
terhadap upaya mengurangi 
polusi udara dan kemacetan.

Ridwan Nanda Mulyana

JAKARTA. PT Darmi Bersau-
dara Tbk (KAYU) optimistis 
bisa memperbaiki kinerja di 
sisa tahun ini. Maklumlah, 
hingga Agustus, penjualan 
KAYU menyusut signifikan 
terimbas pandemi Covid-19.

Per Agustus 2021 KAYU, 
mencatatkan penjualan seba-
nyak 44 kontainer atau setara 
891,35 m³, dengan nilai trans-
aksinya Rp 4,3 miliar atau se-
nilai US$ 306.277.  

Direktur Utama PT Darmi 
Bersaudara Tbk Nanang Su-
martono memproyeksikan 
penjualan tahun 2021 dapat 
menyentuh Rp 19,72 miliar 
torehan laba Rp 1,23 miliar.

Hal ini seiring percepatan 
penanganan pandemi Covid-19 
di Tanah Air dan pelonggaran 
Penerapan Pembatasan Kegi-
atan Masyarakat (PPKM) di 
wilayah kerja perusahaan. Na-
nang menyatakan, katalis posi-
tif juga hadir dari sisi eksternal, 
yakni komunikasi dengan para 
pembeli di India, terutama ter-
kait negosiasi Harga Pokok 
Penjualan (HPP). 

Dia berharap, kondisi pan-
demi di negara tersebut sema-
kin membaik sehingga penju-
alan ke pasar India bisa ber-
angsur-angsur pulih. "Kami 
terus meningkatkan volume 
penjualan yang dijalankan 
kantor perwakilan di India," 
kata dia. 

Sebagai perusahaan yang 
berorientasi ke pasar ekspor, 
hambatan KAYU juga datang 

dari kelangkaan kapal dan 
kontainer yang terjadi cukup 
lama. Hal ini membuat tarif 
sewa kontainer meningkat ta-
jam sehingga KAYU harus 
melakukan negosiasi ulang 
terkait HPP kepada para bu-
yer. "Hal ini sangat berdam-
pak besar bagi operasional 
perusahaan," beber Nanang.

Namun, manajemen KAYU 
tetap optimistis dapat menca-
pai target bisnis yang telah 
ditetapkan sebelumnya de-
ngan penjualan sebanyak 25 
kontainer per bulan, dari Sep-
tember hingga Desember. 

Berdasarkan laporan ke-

uangan per 30 Juni 2021, pen-
jualan bersih KAYU tercatat 
menyusut 85,07% menjadi 
Rp 4,37 miliar. Padahal di pe-
riode yang sama tahun lalu, 
mereka masih mampu menca-
tatkan penjualan sebesar Rp 
29,30 miliar. Laba bersih 
KAYU senilai Rp 378,49 juta, 
lebih baik dibandingkan pe-
riode yang sama tahun lalu 
yang merugi Rp 628,80 juta. 

Vina Elvira Dwi Putri

Dok. KAYU

Hambatan KAYU datang dari kelangkaan kapal kontainer dan 
juga kontainer yang telah terjadi cukup lama. 

KAYU Yakin Penuhi 
Target Tahun Ini

Bisnis KAYU 
terhambat 
kelangkaan 
kapal dan 
kontainer.
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JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mencatat penerima-
an negara dari sektor mineral 
dan batubara (minerba) me-
lampaui target yang dicanang-
kan tahun ini, kendati baru 
memasuki bulan September.

"[Realisasi] Rp 44,5 triliun 
atau 113,92% dari target per 16 
September 2021," kata Kepala 
Pokja Informasi Kementerian 
ESDM, Sony Heru Prasetyo 
kepada KONTAN, kemarin.

Pencapaian positif ini bah-
kan telah melampaui realisasi 
sepanjang tahun 2020 yang 
mencapai Rp 34,65 triliun. 
Kendati demikian, kondisi 
berbeda terjadi pada realisasi 
investasi yang hingga 16 Sep-
tember 2021 baru mencapai 
US$ 2,32 miliar atau setara 
38,77% dari target yang dite-
tapkan sebesar US$ 5,98 mili-
ar di sepanjang tahun ini.

Adapun besarnya pemasuk-
an bagi negara didorong ada-
nya kenaikan harga komodi-
tas minerba di sepanjang ta-
hun ini. Apalagi, tak sedikit 
produsen batubara yang me-
nambah produksi untuk me-
menuhi pasar ekspor.

Kontribusi sektor minerba 
memang sejalan dengan gen-
carnya produsen memacu 
bisnis pada tahun ini.

Sekretaris Perusahaan PT 
Bumi Resources Tbk, Dileep 
Srivastava menjelaskan, sela-
ma ini alokasi belanja modal 
BUMI mengacu pada perhi-
tungan sekurang-kurangnya 
US$ 1 per ton per tahun. "Jadi 
pengeluaran kami di Agustus 
atau September harus sekitar 
rata-rata ini. Sebagian besar 
untuk pemeliharaan dan ek-
splorasi penting," ungkap dia 
kepada KONTAN, kemarin.

Tercatat, BUMI mengaloka-
sikan dana belanja modal atau 
capital expenditure (capex) 
tahun ini di kisaran US$ 50 
juta hingga US$ 60 juta.

Sementara itu, PT Golden 
Eagle Energy Tbk (SMMT) 
merencanakan dana capex ti-
dak lebih dari Rp 20 miliar. 
Hingga saat ini realisasi capex 
telah mencapai 25%. "Memang 
saat ini kami belum akan me-
ningkatkan belanja modal 
melihat kondisi yang belum 
menentu dari Covid-19. Reali-
sasi baru sekitar 25%," terang 
Direktur Utama SMMT, Roza 
Permana Putra. Dia menam-
bahkan, sumber pendanaan 
seluruh capex berasal dari kas 
operasional perusahaan.

Sedangkan Sekretaris Per-
usahaan PT Golden Energy 
Mines Tbk (GEMS), Sudin 
Sudirman mengatakan, capex 
di semester I 2021 terutama 
dibelanjakan untuk aset jalan 
angkut batubara alias hauling 
road serta Barge Loading 
Conveyor (BLC) untuk di Pe-

labuhan Bunati, Kecamatan 
Angsana, Kabupaten Tanah 
Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Untuk bisa membawa ba-
tubara dengan sekian juta ton 
dari site tambang ke pelabu-
han membutuhkan jalan hau-
ling yang bagus dan lancar. 
Setelah batubara sampai di 
pelabuhan, harus dimuat ke 
kapal, dan ini diperlukan BLC 
yang memenuhi spesifikasi 
dan loading capacity yang 
mumpuni," terang Sudin kepa-
da KONTAN, kemarin.

Di Kabupaten Tanah Bum-
bu, anak usaha GEMS, PT 
Borneo Indobara (BIB) me-
megang Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) dengan 
masa berlaku hingga tahun 
2036 mendatang. Borneo In-
dobara merupakan anak usa-
ha GEMS dengan kepemilikan 

tidak langsung sebesar 98,09% 
saham, per 30 Juni 2021.

Dengan penyerapan US$ 3,2 
juta di semester I 2021, GEMS 
masih memiliki sisa anggaran 
capex US$ 5,2 juta untuk dibe-
lanjakan di semester kedua 
tahun ini. Sudin bilang, renca-
na alokasi penggunaan capex 
di sisa tahun berjalan kurang 
lebih masih sama dengan alo-
kasi di semester I 2021. "[Sisa 
capex] terutama untuk jalan 
hauling, BLC (conveyor) dan 
lain-lain," kata Sudin.

GEMS membukukan pen-
dapatan sebesar US$ 733,59 
juta pada semester I-2021. 
Angka ini meningkat 28,23% 
dibandingkan realisasi penda-
patan di periode yang sama 
tahun lalu US$ 572,07 juta. 

Seturut kenaikan pendapat-
an, laba bersih GEMS di se-
mester I 2021 terkerek 167,98% 

year-on-year (yoy) menjadi 
US$ 143,47 juta. Pada semes-
ter I-2020, laba bersih GEMS 
tercatat US$ 53,53 juta.

Adapun produsen nikel PT 
Vale Indonesia Tbk (INCO) 
sudah merealisasikan capex 
US$ 72 juta per akhir Juli 2021. 
Angka ini setara 55,38% dari 
total anggaran capex tahun 
2021 senilai US$ 130 juta.

Chief Financial Officer 
(CFO) INCO, Bernardus Ir-
manto mengatakan, realisasi 
belanja modal sampai akhir 
Juli 2021 untuk sejumlah pro-
yek. Adapun lima proyek de-
ngan serapan paling banyak 
adalah Furnace 4 rebuild, Ka-
rebbe downstream area im-
provement, Larona canal li-
ning, mine development So-
rowako, serta proyek asset 
integrity di fasilitas pabrik 
pengolahan.       ■

Ekspansi Produsen Minerba
Hingga kini, sektor mineral dan batubara menyumbang pendapatan negara Rp 44,5 triliun

Filemon A Hadiwardoyo, 
M Krishna Prana Julian

Kopi Arabika Gayo Organik

ANTARA/Irwansyah Putra

Pekerja mengemas bubuk kopi arabika gayo organik di rumah produksi UD Tiara Global Coffee, Takengon, Aceh Tengah, 
Aceh, Kamis (16/9). UD Tiara Global Coffee sejak 2008 telah mengembangkan kopi arabika gayo organik yang bebas 
pupuk kimia sebagai upaya meningkatkan mutu dan kualitas untuk bersaing di pasar internasional serta telah mengekspor 
kopinya ke 16 negara di berbagai benua.

KONTAN/Baihaki

ADHI mengembangkan properti berbasis Transit Oriented 
Development (TOD).


