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JAKARTA. Kebutuhan plastik 
domestik yang tinggi membu-
at impor plastik terus menan-
jak. Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS), selama 
Januari hingga Juli 2013, nilai 
impor plastik dan barang dari 
plastik mencapai US$ 4,5 mili-
ar, naik 9,7% ketimbang perio-
de yang sama tahun lalu. 

Kenaikan impor plastik ter-
tinggi sepanjang tahun ini ter-
jadi pada Juli 2013. Saat itu, 
impor plastik mencapai US$ 
774 juta. Angka ini naik 28,1% 
dari posisi Juni 2013. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Industri Olefi n Aromatik dan 
Plastik Indonesia (Inaplas), 
Fajar Budiyono bilang, kena-
ikan impor plastik dari tahun 
ke tahun disebabkan potensi 
pasar plastik domestik begitu 

besar. Maklum, saat ini, kon-
sumsi plastik di Indonesia 
baru 10 kg per kapita per ta-
hun, lebih rendah dari negara-
ASEAN lain yang lebih dari 40 
kg per kapita per tahun.

Potensi ini juga didorong 
oleh pertumbuhan sektor in-
dustri makanan dan minuman 
domestik. Alhasil, produsen 
plastik asing semakin gencar 
memasarkan produknya di 
tanah air. "Indonesia merupa-
kan pasar terbesar di kawasan 
Asia Tenggara," jelas Fajar.

Fajar bilang, penetrasi pasar 
produk plastik impor semakin 
kencang karena industri plas-
tik di luar negeri bisa mene-
kan harga jual produknya. 
Sementara itu, daya saing in-
dustri plastik lokal masih mi-
nim.

Industri hilir plastik di Indo-
nesia tumbuh pesat seiring 
tingginya permintaan dari 
sektor makanan dan minum-
an. Sayangnya, industri plastik 

hulu belum mampu mengim-
bangi pertumbuhan industri 
hilir. Alhasil, bahan baku plas-
tik masih harus diimpor.

Namun pelemahan nilai tu-
kar rupiah membuat beban 
industri hilir plastik makin 

berat. Sebab bahan baku im-
por harus dibeli dengan harga 
dollar AS. Sedangkan produk 
plastik dijual dalam rupiah.

Sebelumnya, Direktur Jen-
deral Basis Industri Manufak-
tur Benny Wachjudi bilang, 
masalah lain yang menekan 
industri plastik adalah paso-
kan gas yang terbatas. Alhasil, 
daya saing industri plastik lo-
kal lemah. Padahal, produsen 
plastik dari negara tetangga 
sudah memiliki pasokan ener-
gi yang besar, sehingga bisa 
memproduksi dan mengeks-
por plastik skala besar.

Karenanya, Benny bilang 
Kemperin berusaha agar pa-
sokan gas untuk industri di-
prioritaskan.

Tendi Mahadi

Jika mesin baru terpasang, kapasitas 
produksi kertas kami mencapai 1,55 juta ton 
per tahun.
Hadi R. Ongkowidjojo, Direktur FASW

JAKARTA. Setelah mendapat 
pinjaman sindikasi dari bebe-
rapa bank, produsen kertas 
PT Fajar Surya Wisesa Tbk 
kini siap merealisasikan eks-
pansinya. Rencananya, per-
usahaan itu akan merealisasi-
kan ekspansinya pada tahun 
2014 mendatang.

Direktur PT Fajar Surya 
Wisesa Tbk Hadi R. Ongko-
widjojo bilang,  Fajar Surya 
Wisesa akan membangun me-
sin pencetak kertas alias pa-
per machine ke 8 (PM8). "Ke-
mungkinan akan kami realisa-
sikan pada awal tahun depan," 
jelasnya, Kamis (12/9).

Menurut Hadi, pembangun-
an mesin kertas baru ini me-
makan waktu sekitar dua ta-
hun hingga tiga tahun. Sehing-
ga, mesin kertas baru ini akan 
siap berproduksi pada 2016. 

Catatan saja, belum lama 
ini, perusahaan berkode emi-
ten FASW ini mendapatkan 
pinjaman sindikasi dari bebe-
rapa bank, antara lain The 

Hongkong and Shanghai Ban-
king Corporation Limited, PT 
Bank OCBC NISP, PT Bank 
UOB Indonesia, dan Standard 
Chartered Bank total senilai 
US$ 240 juta. 

Dari jumlah itu, rencananya 
dana yang akan digelontorkan 
untuk menambah mesin pen-
cetak kertas baru (PM8) ini 
sekitar US$ 100 juta. Angka 
ini masih lebih rendah dari 
total investasi yang dibutuh-
kan untuk membangun mesin 
kertas PM8 sekitar US$ 165 
juta. Tapi, "Penyerapan dana-
nya akan dilakukan secara 
bertahap," kata Hadi.

Dongkrak produksi
Hadi bilang, permintaan 

kertas dari tahun ke tahun te-
rus meningkat. Makanya, pe-
nambahan mesin kertas baru 
ini menjadi strategi bagi FASW 
untuk bisa memenangkan 
persaingan di industri kertas.

Rencananya, mesin kertas 
berkapasitas 350.000 ton per 
tahun ini akan dipasang di 
pabrik baru milik perusahaan 

yang berlokasi di Surabaya, 
Jawa Timur. Dengan tamba-
han mesin ini, nantinya total 
kapasitas produksi container-
board Fajar Surya Wisesa ba-
kal meningkat hampir 30% 
menjadi 1,55 juta ton per ta-
hun pada 2016.

Saat ini, kapasitas produksi 
kertas FASW mencapai 1,2 
juta ton per tahun. Kapasitas 
pabrik ini didapat setelah per-
usahaan memodifi kasi mesin 
pencetak kertas ke 7 (PM7) 
miliknya pada tahun lalu.

Hadi bilang, meski ekonomi 
melambat, namun kinerja bis-
nis FASW saat ini masih be-
lum terpengaruh. "Bisnis kami 
masih bagus, tidak ada masa-
lah," katanya.

Hingga semester I-2013, 
FASW membukukan penjual-
an bersih sebesar Rp 2,40 trili-
un, naik sebesar 27,65% ke-
timbang periode yang sama 
tahun lalu. Kenaikan penjual-
an ini ditopang oleh pening-
katan volume penjualan se-
iring selesainya modifikasi 
PM7 sejak akhir tahun 2012 
lalu.   ■

Fajar Wisesa 
Siap Tambah 
Mesin Kertas
Jika mesin baru beroperasi, kapasitas FASW naik 30%

Tendi Mahadi

Permintaan Tinggi, Impor Plastik Melonjak 

Impor plastik dan 
barang dari 
plastik naik 

hingga 28,1% 
pada Juli lalu.

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Samarinda 

■ Pekerjaan: lanjutan pembangun-
an bendungan teritip Kota 
Balikpapan
Nama Satuan Kerja: SNVT 
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air 
Kalimantan III
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Prasarana Konservasi Sumber Daya 
Air
Bidang/sub. bidang: sipil/
bendungan (22013)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 
262.000.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Kamis, 5 September –Senin, 16 
September 2013 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67 

Alamat panitia: Dinas Pekerjaan 
Umum Prov. Kaltim Bidang SDA 
Lantai III, Jalan Tengkawang No. 5 
Samarinda, Telp. 0541-270972 

Pekerjaan di BPPT
■ Pekerjaan: pengembangan 
peralatan data center dan peralatan 
pendukung
Agensi: BPPT (Kode Lelang: 
770069)
Satuan kerja: BPPT – Jakarta 
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/komputer/mekanikal/
elektrikal
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
30.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 
29.977.394.700
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 6 September –Sabtu, 14 
September 2013 melalui http://
lpse.bppt.go.id/eproc/

Pekerjaan di 
Kota Surabaya

■ Pekerjaan: jembatan bentang 8m 
lebar 8m (Jl. (wilayah Kota 
Surabaya paket A))
Agensi: LPSE Kota Surabaya (Kode 
Lelang: 1834010)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan Pematusan
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/pekerjaan yang sesuai 
dan masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 4.539.255.106
Nilai HPS paket: Rp 1.198.514.000
Sumber dana: APBD

Pekerjaan: pembangunan fi ber 
optik, kabel dan peralatan 
pendukung
Agensi: LPSE Kota Surabaya (Kode 
Lelang: 1840010)
Satuan kerja: Dinas Komunikasi dan 
Informatika
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/

pekerjaan yang sesuai dan masih 
berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.490.069.120
Nilai HPS paket: Rp 2.487.980.000
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan: pengadaan music 
band Dikdas
Agensi: LPSE Kota Surabaya (Kode 
Lelang: 1841010)
Satuan kerja: Dinas Pendidikan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/pekerjaan yang sesuai dan 
masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.089.490.050
Nilai HPS paket: Rp 1.037.487.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 9 September –Senin, 16 
September 2013 melalui https://
lpse.surabaya.go.id/eproc/app

Pekerjaan di Kemkes

■ Pekerjaan: pengadaan mesin fog 
(realokasi)
Agensi: Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan (Kode 
Lelang: 6235047)
Satuan kerja: Direktorat Pengenda-
lian Penyakit Bersumber Binatang
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat kesehatan/mekanikal 
elektrikal, masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 12.690.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 12.355.252.000   
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Selasa, 10 September –Senin, 16 
September 2013 melalui http://
lpse.depkes.go.id/eproc/

Lelang di Riau

■ Pekerjaan: belanja pengadaan 
komputer (pengembangan 
pelayanan multimedia dan digital)
Agensi: LPSE Provinsi Riau (Kode 
Lelang: 3672039)
Satuan kerja: Badan Perpustakaan, 
Arsip dan Dokumentasi Provinsi 
Riau
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/sesuai dengan dokumen 
lelang yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 7.568.955.000
Nilai HPS paket: Rp 7.530.072.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Sabtu, 7 September –Minggu, 15 
September 2013 melalui http://
lpse.riau.go.id/eproc/

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

Rolihlahla Mandela yang 
dilahirkan 18 Juli 
1918, dikenal dengan 

advokasi terhadap pemerin-
tahan apartheid Afrika Sela-
tan. Dilahirkan dari keluarga 
aristokrat suku Thembu seba-
gai anak kepala suku dan ci-
cit seorang raja, ia dibesar-
kan dengan nilai-nilai kelu-
arga yang menghargai 
pendidikan, keteraturan, tata 
krama, dan kesopanan. 

Karakter Mandela yang 
tenang dan berwibawa dida-
pat dari pembelajaran dini 
dari keluarga aristokratnya. 
Ia dibaptis secara Methodist 
ketika berusia tujuh tahun 
dan mulai bersekolah di seko-
lah gereja. Kelak, ini mem-
persiapkannya untuk masuk 
ke dalam sistem yang berpo-
pulasi para Kaukasia (kulit 
putih) di Afrika Selatan. 

Mandela adalah seorang 
cicit raja dan anak kepala 
suku aristokrat berkulit hi-
tam dengan pendidikan Ang-
lo. Di sekolah yang berisi 
murid-murid yang mayoritas 
berkulit putih, ia belajar me-
ngenai demokrasi. Di enklaf 
mungil ini, ia merasakan ke-
sejajaran antara yang berku-
lit putih dan hitam. 

Di usianya ke-16, dalam 
perayaan coming of age, ia 
mencengangkan peserta pesta 
dengan berkata, “Kita adalah 

bangsa terjajah. Kita adalah 
budak dan penyewa tanah di 
negara sendiri. Kita tidak 
mempunyai kekuatan dan 
kontrol atas nasib kita sendi-
ri di tanah kelahiran kita.” 
Kemarahannya menanam-
kan bibit yang kelak berbuah 
sebagai resistance movement 
di Afrika Selatan modern.

Afrika Selatan sendiri 
mulai digagahi kulit putih 
ketika para pendatang Belan-
da menginjakkan kaki di 
Cape of Good Hope di 1652. 
Di akhir abad ke-18, Inggris 
datang dengan superioritas 
di atas Belanda dan pendu-
duk asli. Boer War (1899-
1902) terjadi sebagai perla-
wanan terhadap Inggris. 
Tapi, Inggris Raya menang 
dan menjadi penguasa hing-
ga 1948. Sejak 1948, Afrika-
ners’ National Party yang di-
dirikan oleh para Belanda 
menjadi penguasa. 

Mandela dikeluarkan dari 
University College of Fort 
Hare ketika mempertanyakan 
keabsahan pemilihan ketua 
mahasiswa. Enggan dijodoh-
kan oleh orangtuanya, ia lan-
tas kabur ke Johannesburg. 

Di sana, Mandela bekerja 
di firma hukum milik para 
Yahudi berkulit putih Witkin, 
Sidelsky and Eidelman. Ini 
merupakan titik pembelajar-
an terpenting. Saat itu, ia 

mendapat pencerahan inte-
lektual dengan menyadari 
status quo yang diciptakan 
penguasa berkulit putih.

Dalam Nelson Mandela’s 
Leadership Lessons terbitan 
The Financial Times Press, 
Mandela digambarkan seba-
gai tokoh yang tidak lemah 
dan tidak naif. Ia percaya 
akan optimisme dan menun-
jukkan kepada khalayak ra-
mai hal-hal yang benar. Sikap 
positif dan iman akan keba-
ikan (grace) tetap menemani 
karakter hidupnya dalam se-
tiap perjuangan.

Nelson muda bergabung 
dengan African National 
Congress (ANC) di tahun 
1943 lantaran memerlukan 

payung aktivismenya. Setelah 
itu, ia dan seorang kawan 
mendirikan African National 
Congress Youth League (AN-
CYL) di tahun 1944. Dengan 
bekal gelar sarjana hukum-
nya dari University of South 
Africa dan istri pertamanya 
Evelyn Mase, ia mulai berka-
rir dan berumah tangga.

Kecewa dengan keme-
nangan Afrikaner National 
Party di tahun 1948, Mandela 
memulai aktivisme yang mi-
litan sebagai oposisi apart-
heid. Ia menuliskan berbagai 
manifesto dan argumen-ar-
gumen pengajak pendukung. 
Tahun 1952, ia mendirikan 
fi rma hukum pertama di Jo-
hannesburg. Dengan firma-
nya, ia meluncurkan Cam-
paign for the Defi ance of Un-
just Laws. 

Mandela menggunakan 
prinsip-prinsip pragmatis 
daripada menggunakan prin-
sip-prinsip Gandhi. Nonvio-
lence merupakan salah satu 
prinsip yang digunakan, tapi 
bukan yang utama. Intinya, 
gunakan prinsip apapun se-
panjang mendekatkan diri 
pada tujuan. Awalnya, ia 
menentang hukum jam ma-
lam dan akses terbatas di 
toilet umum. Tahun 1957, ia 
menikahi Winifred “Winnie”, 
seorang pekerja sosial.

Mandela mengubah taktik 

“tanpa kekerasan” dengan 
“menggeser kekuasaan de-
ngan kekerasan” di bawah 
organisasi baru Spear of the 
Nation. Mereka mulai beraksi 
dengan bom-bom rumahan. 
Ia juga aktif mencari dukung-
an di luar Afrika Selatan. 

Gerakan Free Mandela di 
luar penjara dimulai 1980 
dan dua tahun kemudian ia 
dipindahkan ke penjara Poll-
smoor, di mana ia bisa ber-
jumpa kembali dengan Win-
nie. Tahun 1986, AS melaku-
kan sangsi ekonomi kepada 
Afsel dan melarang pendarat-
an pesawat South Africa Air-
ways. Ia telah menjadi simbol 
perjuangan dan keadilan.

Tahun 1989, Mandela ber-
jumpa dengan presiden Afsel 
PW Botha di Cape Town. Seta-
hun kemudian, presiden baru 
De Klerk menyetujui akhir 
dari apartheid. Pada 11 Feb-
ruari 1990, ia dibebaskan se-
telah 27 tahun dipenjara. 
Mandela dan De Klerk meme-
nangi Hadiah Nobel 1993, To 
make peace with an enemy, 
one must work with that ene-
my, and that enemy become 
one’s partner. 

Tahun 1994, Mandela di-
sumpah sebagai presiden 
pertama kulit hitam Afrika 
Selatan. Dalam lima tahun 
pemerintahannya, ia dinilai 
sukses membangun Afse.  ■

Kepemimpinan Nelson Mandela

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Kepemimpinan Nelson Mandela

IMPOR PLASTIK■

Uji Coba Honda Brio

KONTAN/Hendra Suhara

Suasana uji coba New Honda Brio di Gelora Bung Karno, Jakarta (12/9). Marketing and After Sales Service Director PT 
Honda Prosoect Motor (HPM) Jonfi s Fandy mengatakan, hingga Kamis (12/9) pagi, HPM sudah mendapat booking 272 
unit sejak diluncurkan Rabu (11/9). Namun unit baru itu bisa dikirim pada awal November mendatang.

Kinerja PT Fajar Surya Wisesa Tbk 
(FASW)

Keterangan Semester I-2013 Semester I-2012
Penjualan bersih Rp 2,40 triliun Rp 1,88 triliun
Laba kotor Rp 411,08 miliar Rp 184,02 miliar
Laba (rugi) bersih Rp 128,36 miliar Rp 48,64 miliar

2.275
12 Sep 2013

Harga Saham FASW

2.250
13 Sep 2013 Sumber: Bloomberg


