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Pemegang saham menyatukan kepemilikan 
saham CPRO ke Central Pangan Prima.
Armand Ardika, Corporate Secretary 
PT Central Proteina Prima Tbk
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Boohoo.com digandrungi 
para milenial dan ge-
nerasi Z di Inggris 

Raya. Situs-situs lainnya 
termasuk boohooMAN.com, 
PrettyLittleThing.com dan 
NastyGal.com.  Dengan merek 
fesyen sendiri, produk mere-
ka mencapai 36.000 macam. 

Uniknya, Boohoo.com me-
rupakan online retailer murni 
dan mereka mensubkontrak 
produksi. Nah, pada suatu 
hari di musim panas 2020 
lalu, Sunday Times melaku-
kan investigasi jurnalistik 
yang mengungkap fakta bah-
wa fast-fashion Boohoo diba-
yar di bawah upah minimum 
dengan keamanan yang mi-
nim. 

Argumen Boohoo adalah 
mereka tidak tahu-menahu 
tentang pabrik yang sesung-
guhnya memproduksi fesyen 
mereka. Dengan kata lain, 
pabrik yang melanggar kema-
nusiaan tersebut bukanlah 
subkontraktor resmi. Jadi, 
mereka merupakan subkon-
traktor dari subkontraktor 
Boohoo.

Praktik subkontraktor me-
lakukan subkontrak ulang 
berkali-kali merupakan salah 
satu rahasia bisnis yang sa-
ngat umum. Sayangnya, de-

ngan pabrik yang "melakukan 
pelanggaran" alias tidak me-
menuhi syarat pertimbangan 
hak-hak dasar buruh dan 
HAM, retailer bernama besar 
macam Boohoo bisa sangat 
terancam.

Nilai bisnis Boohoo sendi-
ri turun drastis € 1,5 miliar 
setelah diterbitkannya lapor-
an dari The Times tersebut. 
Pengalaman pahit Boohoo 
tersebut semestinya dijadi-
kan pelajaran bagi setiap re-
tailer yang melakukan sub-
kontrak produksi kepada 
pabrik lain. 

Outsourcing seperti ini 
biasanya terjadi berlapis-la-
pis tanpa sepengetahuan bu-
yer. Di dalam kontrak bisnis, 
ini umumnya ada klausul 
yang melarang. Jika sampai 
terjadi, ini membawa risiko 
melebihi dari buruknya kua-
litas keamanan, karena me-
nyangkut nyawa pekerja se-
lain reputasi yang menurun-
kan nilai pasar (market 
value). 

Di Bangladesh pada tahun 
2013, lebih dari 1.000 pekerja 
mati tertindih puing-puing 
bangunan Rana Plaza ber-
tingkat delapan yang runtuh 
akibat overcrowded dan bu-
ruknya keamanan kerja. Ba-

ngunan tersebut merupakan 
workshop bagi merek-merek 
fesyen papan atas seperti Be-
netton dan Primark. 

Di era pandemi ini, sup-
ply chain visibility semakin 
urgen mengingat kondisi ker-
ja sangat menentukan positi-
vity ratio Covid-19. Di Jer-
man, misalnya, 180 pekerja 
di salah satu tempat pemo-
tongan hewan tercatat positif 
Covid-19 mengingat kondisi 
kerja yang buruk. 

Menurut beberapa profe-

sor Manajemen Teknologi di 
UCLA, UC Irvine dan IESE 
Business School, ada bebera-
pa hal tentang subkontrak 
yang mestinya dapat dijadi-
kan pelajaran agar para bu-
yer semakin berhati-hati. 

Pertama, tidak semua 
pabrik manufaktur melaku-
kan subkontrak berlapis-la-
pis. Menurut riset para pakar 
di atas, hanya 11% yang sela-
lu melakukan pelanggaran 
dengan melakukan subkon-
trak kembali. Mayoritas tidak 
melakukan hal tersebut. Jadi, 
dengan "teliti sebelum mela-
kukan subkontrak" banyak 
hal negatif dapat dihindari.

Kedua, harga bukan satu-
satunya pertimbangan para 
subkontrak melakukan sub-
kontrak kembali. Yang lebih 
sering menyebabkan mereka 
melakukan subkontrak ulang 
adalah kapasitas produksi 
yang sedang penuh orderan, 
sehingga tidak tertangani. 
Ini bisa diatasi dengan, mi-
salnya, buyer mencari tahu 
masa-masa orderan tidak be-
gitu penuh.

Ketiga, buyer dapat beker-
ja sama dengan para aktivis 
konsumen. Karena, setiap 
produk bermuara di tangan 
konsumen. Jadi, bagaimana 

setiap unit yang diproduksi 
pasti mempunyai dampak 
bagi pengguna akhir. 

Keempat, buyer dapat be-
kerja sama dengan LSM-LSM 
seperti Sustainable Apparel 
Coalition untuk melakukan 
pressure. Mereka dapat mem-
berikan standar yang dapat 
dijadikan titik referensi keti-
ka melakukan survei ke pab-
rik produksi outsourcing.

Kelima, buyer dapat mela-
kukan training kepada tim 
subkontraktor sesuai dengan 
standar LSM dan industri 
yang beretika. 

Jadi, due diligence ini 
perlu dilakukan secara proak-
tif oleh tim buyer yang mewa-
kili pihak merek pembeli. De-
ngan mengangkat isu terse-
but, mestinya subkontraktor 
menjadi semakin aware akan 
pentingnya keterbukaan atas 
kondisi kerja mereka dan su-
kontraktor lanjutan.

Akhir kata, pandemi Co-
vid-19 yang masih belum 
tuntas selesai ini membuat 
banyak pihak semakin paham 
tentang pentingnya keterbu-
kaan akan kondisi kerja dan 
mengutamakan keselamatan 
para pekerja. At the end of the 
day, we're all humans, not me-
rely consumers.                 ■

Boohoo.com dan Risiko Subkontrak UlangBoohoo.com dan Risiko Subkontrak Ulang

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Tiga Strategi PLN 
Memacu Proyek EBT

BANDUNG BARAT. PT Per-
usahaan Listrik Negara (PLN) 
berkomitmen memacu energi 
baru terbarukan (EBT) de-
ngan porsi 23%. Akan tetapi, 
persoalan permintaan listrik 
akan menjadi kajian serius 
dalam mengembangkan pem-
bangkit EBT.

Vice President Energi Hidro 
PT PLN Deny Waskhito Sigit 
mengungkapkan, ada tiga 
strategi utama yang disiapkan 
PLN dalam mengejar target 
penambahan kapasitas EBT 
secara bertahap hingga tahun 
2030 mendatang. "Ini loncatan 
yang challenging untuk PLN 
dan kami berusaha untuk 
mencapai besaran kapasitas 
pembangkit. Strategi untuk 
EBT tentu kita tidak bisa at 
any cost, kita mesti berhi-
tung," ujar dia di kawasan 
PLTA Saguling, kemarin.

Tiga strategi pengembangan 
EBT oleh PLN, pertama, pe-
ngembangan pembangkit de-
ngan mempertimbangkan ke-
selarasan pasokan dan per-
mintaan, potensi ketersediaan 
sumber energi setempat (re-
sources based), keekonomi-
an, keandalan, ketahanan 
energi nasional dan sustaina-
bility.

Kedua, akselerasi pengem-
bangan pada daerah defisit 
serta daerah yang mengguna-
kan BBM impor sebagai bahan 
bakar PLTD, merupakan lang-
kah strategis dari sisi bisnis 
PLN maupun mengurangi be-
lanja negara di sektor BBM.

Ketiga, pada sistem kelistri-
kan dengan reserve margin 
besar perlu mempertimbang-
kan harmonisasi supply de-
mand, peran serta, dukungan 
pemerintah, stakeholder da-
lam menumbuhkan iklim in-
vestasi yang baik, khususnya 
di bidang industri dalam rang-
ka memacu permintaan dan 
pertumbuhan ekonomi. "Pe-
ngembangan EBT sudah kita 
potret dari beberapa tahun 
lalu dan PLN meluncurkan 
program Green yang terdiri 
dari tiga pilar,"  terang Deny.

Program transformasi PLN 
ini diharapkan bisa menopang 
target penambahan kapasitas 
sekitar 10,6 GW di 2025. Demi 
mencapai target bauran EBT 
23% pada 2025, maka kapasi-
tas terpasang pembangkit ba-
kal mencapai 18,6 GW atau 
meningkat dari saat ini 8 GW 
dengan sebesar 12,56%.

Filemon Agung Hadiwardoyo

JAKARTA. PT Puri Global 
Sukses Tbk (PURI) terus me-
macu penjualan properti ta-
hun ini. Pengembang yang 
berbasis di Batam ini sedang 
menggarap tujuh proyek yang 
menopang pendapatan pra-
penjualan (marketing sales).

Corporate Secretary PT 
Puri Global Sukses Tbk, Wiwi 
Herwiwati mengungkapkan, 
hingga kuartal ketiga tahun 
ini PURI meraih pra-penjualan 
senilai Rp 288 miliar. Realiasi 
ini setara 96% dari target mar-
keting sales PURI hingga 
akhir 2021 yang ditaksir Rp 
300 miliar.

"Omzet hingga kuartal III-
2021 senilai Rp 288 miliar di-
bandingkan kuartal III-2020, 
naiknya lebih dari 100%. Ta-
hun ini 80% penjualan dito-
pang dari proyek baru The 
Monde City," kata Wiwi kepa-
da KONTAN, Kamis (11/11).

Sumbangsih marketing sa-
les PURI selama sembilan bu-
lan tahun 2021 berasal dari 
tujuh proyek. 

Ketujuh proyek tersebut 
adalah The Monde Residence, 
The Monde Signature, De 
Monde Bay, De Monde Junc-
tion, Permata Residences, De 
Diamond Residences II dan 
The Monde City.

Pada kuartal keempat 2021, 
PURI akan mengoptimalkan 
penjualan dari proyek The 
Monde City, Permata Residen-
ce, produk ready stock dari 
Monde Signature, The Monde 

Residence, De Monde Bay, 
dan De Diamond Residence. 
PURI pun melancarkan se-
jumlah strategi agar bisa men-
dongkrak penjualan.

Strategi PURI antara lain 
dengan penetrasi pasar ke 
luar kota, promo customer, 
dan program pemasaran ru-
mah landed ready stock untuk 
fi rst home buyer. "Juga prog-
ram pemasaran untuk benefi t 
tenaga penjual inhouse dan 
agen," ujar Wiwi.

Dari sisi operasional, hingga 
kuartal ketiga PURI telah me-
nyerap belanja modal (capex) 
sebanyak 52% dari alokasi ta-

hun ini. Hingga semester per-
tama 2021, PURI telah mengu-
curkan capex Rp 27 miliar 
yang sebagian besar bersum-
ber dari kas internal.

Adapun capex PURI hingga 
kuartal III-2021 dialokasikan 
untuk pengerjaan proyek 
Monde City, apartemen Per-
mata Residences, Ruko Mon-
de Junction, Monde Bay dan 
De Diamond II.

Ridwan Nanda Mulyana

Dok. PURI

Marketing sales PURI hingga periode sembilan bulan lalu 
berasal dari tujuh proyek.

PURI Raup Penjualan 
Senilai Rp 288 Miliar

Realisasi 
marketing 

sales Puri Global 
Sukses berasal 

dari tujuh proyek. 
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JAKARTA. Nama PT Central 
Proteina Prima Tbk (CPRO) 
kembali muncul dalam per-
bincangan pasar modal do-
mestik. Pasalnya, saham 
CPRO yang lama tak diang-
gap, kini menggeliat.

Hingga Senin (8/11), saham 
CPRO masih terlelap di level 
gocap, alias Rp 50 per saham. 
Kondisi mati suri itu berlang-
sung lebih dari empat tahun, 
yakni sejak 17 Februari 2017.

Ibarat mendapat suntikan 
adrenalin, Selasa (9/11) lalu, 
saham CPRO tiba-tiba berde-
nyut kembali. Malah, seolah 
tanpa rem, saham CPRO be-
berapa hari terakhir terus 
menanjak. Hingga penutupan 
perdagangan Kamis (11/11), 
saham CPRO sudah nong-
krong di Rp 68 per saham.

Setidaknya fenomena ini 
adalah kali kedua saham 
CPRO bangun dari tidur pan-
jang dengan kenaikan signifi -
kan. Di awal 2010, CPRO juga 
sempat tiarap di zona gocap.

Kondisi itu berlangsung 
hingga pertengahan Novem-
ber 2014, ketika saham CPRO 
tiba-tiba melonjak dan sempat 
menyentuh Rp 123 per saham 
pada 16 Januari 2015. Namun 
tak lama, saham CPRO balik 
kandang ke level gocap.

Jadi, tak ada jaminan laju 
harga CPRO kali ini bakal le-
bih awet dan benar-benar 
meninggalkan zona gocap.

Hanya saja, kali ini CPRO 
punya sentimen pendukung. 
Pada Selasa kemarin, berlang-
sung transaksi jumbo di pasar 
negosiasi. Sekitar 26,75 miliar 
saham CPRO ditransaksikan 
melalui skema crossing de-
ngan perantara Minna Padi 
Investama Sekuritas. Harga 
jual belinya Rp 50 per saham 
dengan total nilai transaksi 
mencapai Rp 1,34 triliun.

Jumlah saham sebanyak itu 
mewakili 44,91% dari modal 

disetor dan ditempatkan pe-
nuh CPRO. Belakangan dike-
tahui, identitas investor yang 
memborong 44,91% saham 
CPRO adalah PT Central Pa-
ngan Prima. Sontak perusaha-
an ini menggeser pengendali 
CPRO sebelumnya, yakni Le-
edon Capital Limited, Snow 
Lion Investment Limited, PT 
Surya Hidup Satwa dan Benja-
min Jiaravanon.

Armand Ardika, Corporate 
Secretary PT Central Proteina 
Prima Tbk, mengungkap iden-
titas di balik Central Pangan 
Prima. Menurut dia, CPRO di-
kendalikan Keluarga Jiarava-
non melalui beberapa nama 
pemegang saham. Total kepe-
milikannya lebih dari 45%. 
"Pemegang saham ini secara 
internal melakukan penyatu-
an kepemilikan saham CPRO 

ke dalam Central Pangan Pri-
ma," terang Armand, kepada 
KONTAN, kemarin.

Ada empat pemegang sa-
ham yang sebenarnya milik 
Keluarga Jiaravanon dan me-
nyatukan kepemilikannya ke 
Central Pangan Prima. Mere-
ka adalah PT Surya Hidup 
Satwa, Benjamin Jiaravanon, 
Leedon Capital dan Snow 
Lion Investment. Per 29 Okto-
ber 2021, Surya Hidup Satwa 
mengempit 6,48%, Benjamin 
Jiaravanon memiliki 6,18%, 
kemudian Leedon Capital Li-
mited menguasai 18,01%. Ter-
akhir, Snow Lion Investment 
Limited memiliki 9,06%.

Dengan demikian, pengen-
dali CPRO tetap Keluarga Jia-
ravanon, tapi kali ini melalui 
PT Central Pangan Prima.

Lantas, siapakah Keluarga 

Jiaravanon yang dimaksud? 
Keluarga Jiaravanon yang me-
ngendalikan CPRO adalah in-
vestor yang juga mengendali-
kan PT Charoen Pokphand 
Indonesia Tbk (CPIN).

Benjamin Jiaravanon yang 
sebelumnya tercatat sebagai 
pemegang saham CPRO me-
rupakan anak dari Sumit Jia-
ravanon, pendiri CPIN.

Keluarga Jiaravanon me-
nguasai dan mengendalikan 
CPIN secara tidak langsung 
lewat beberapa tangan. Mere-
ka menguasai 100% saham 
Crown Pacific Investments 
Private Limited. Entitas ini 
diposisikan sebagai pemegang 
99% saham PT Charoen Pok-
phand Indonesia Group. Nah, 
PT Charoen Pokphand Indo-
nesia Group inilah yang terli-
hat oleh publik sebagai pe-

ngendali CPIN dengan kepe-
milikan 55,53%.

Terlepas dari itu, bahan ba-
kar yang mendorong kenaikan 
harga saham CPRO memang 
tak hanya soal kehadiran Cen-
tral Pangan Prima.

Manajemen CPRO merilis 
laporan keuangan per 30 Sep-
tember 2021. Hasilnya, penju-
alan bersih CPRO naik 7,15% 
menjadi Rp 6 triliun. Namun, 
yang mencolok dari laporan 
keuangan CPRO adalah mun-
culnya pos keuntungan pe-
nyelesaian utang obligasi, 
yang nilai bersihnya mencapai 
lebih dari Rp 1,77 triliun. Se-
belumnya, tidak ada nilai yang 
dicatatkan di pos tersebut.

Dus, CPRO meraup laba 
bersih Rp 2,12 triliun. Di pe-
riode sama tahun lalu, CPRO 
masih rugi Rp 66,59 miliar.  ■

Saham CPRO Menggeliat
Pengendali PT Central Proteina Prima Tbk menyatukan kepemilikan di PT Central Pangan Prima

Tedy Gumilar

Dukung Platform Digital Inacraft

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

SVP of Business & Regional Sales DOKU, Irfan Burhan (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum II Bidang Industri 
Kreatif, Teknologi Informasi dan Promosi Inacraft, Muchamad Ali Jufry (kiri) di sela peluncuran platform digital Inadraft di 
Jakarta, Rabu (10/11). DOKU mendukung platform digital Inacraft, marketplace yang menawarkan beragam produk 
UMKM melalui website dan aplikasi Inacraft, sebagai mitra pembayaran yang membuka akses ke beragam metode 
pembayaran.

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Tiga strategi utama yang disiapkan PLN dalam mengejar target 
penambahan kapasitas EBT secara bertahap hingga 2030.


