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JAKARTA. Konsumsi minum-
an beralkohol (minuman 
mengandung ethyl alkohol/
MMEA) domestik terus me-
ningkat. Tapi, pelaku industri 
sulit memanfaatkan peluang 
bisnis ini karena pembatasan 
aturan oleh pemerintah. Ma-
kanya, pemerintah akan me-
relaksasi perizinan bisnis mi-
numan beralkohol. 

Direktur Jenderal Industri 
Agro Kementerian Perindustri-
an Benny Wachyudi bilang, 
sejak tahun 2010, pemerintah 
menerbitkan Peraturan Presi-
den (Perpres) No 36/2010 ten-
tang Daftar Bidang Usaha yang 
Tertutup dan Bidang Usaha 
yang Terbuka dengan Persya-
ratan di Bidang Penanaman 
Modal atau yang lebih dikenal 

dengan daftar negatif investasi 
(DNI). Salah satu sektor yang 
dibatasi adalah industri mi-
numan beralkohol. 

Saat ini, Benny menyatakan, 
Kementerian Perindustrian 
mengusulkan revisi DNI un-
tuk sektor minuman beralko-
hol. "Saat ini, sedang diusul-
kan relaksasi perizinan DNI 
supaya bisa diharmoniskan," 
jelasnya, Kamis (11/7).

Solusi yang ditawarkan da-
lam revisi DNI ini antara lain, 
peluang kerjasama patungan 
antara investor asing dan 
pengusaha lokal di sektor mi-
numan beralkohol. Pemerin-
tah juga memberi opsi inves-
tor untuk mengekspor produk 
minumannya. 

Dalam usulan revisi DNI ini, 

pemerintah daerah juga akan 
dilibatkan. Artinya, investor 
wajib mengantongi izin dari 
pemerintah kota/kabupaten 
dan pemerintah provinsi se-
tempat terlebih dahulu jika 
ingin membangun pabrik.

Jika aturan investasi di sek-
tor ini dilonggarkan, bisa jadi, 
banyak investor yang bakal 
tertarik untuk membenamkan 
investasinya. 

Sebenarnya beberapa pro-
dusen minuman beralkohol 
seperti Johnnie Walker, Jack 
Daniel's, dan beberapa per-
usahaan minuman beralkohol 
asal Australia sempat melirik 
Indonesia. "Mereka mau in-
vestasi, tapi kami tolak karena 
ada DNI itu," jelas Benny.

Komisaris Utama PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk, Cos-
mas Batubara, menyatakan, 
rencana investasi perusaha-
annya sangat bergantung dari 
aturan pemerintah. Namun, ia 
mengaku berniat mengem-
bangkan bisnis minuman. 
"Kami tergantung pada peme-
rintah. Yang pasti, peminat 
terus tumbuh, termasuk pasar 
ekspor juga," katanya.

Cosmas menyatakan, kapa-
sitas produksi Multi Bintang 
kini mencapai 1,8 juta hektoli-
ter per tahun (1 hektoliter=500 
liter). Konsumsi produk 
MMEA domestik juga terus 
meningkat dari tahun 2010 
sekitar 245,9 juta liter menjadi 
263,6 juta liter di 2012.

Tendi Mahadi

Biaya distribusi semen dari Jawa cukup 
tinggi, jadi akan lebih menguntungkan kalau 
memperbesar produksi di daerah
Widodo Santoso, Ketua Umum ASI

JAKARTA. Pertumbuhan kon-
sumsi semen yang menembus 
dua digit setiap tahun mendo-
rong investor di industri ini 
untuk terus berekspansi.

Ketua Asosiasi Semen Indo-
nesia (ASI), Widodo Santoso 
bilang, ekspansi ke luar Jawa 
efektif untuk menekan biaya 
distribusi semen. "Akan lebih 
menguntungkan kalau mem-
perbesar produksi di daerah," 
katanya, Kamis (11/7).

Tak hanya investor baru se-
perti Anhui Conch dari China 
yang akan membangun pabrik 
semen, produsen semen yang 
sudah ada pun berlomba me-
nambah fasilitas produksi. PT 
Semen Baturaja Tbk, misalnya 
yang akan membangun pabrik 
semen Baturaja II di Sumatra 
Selatan pada kuartal IV-2013. 
Pabrik baru berkapasitas 1,85 
juta ton per tahun ini menelan 
investasi Rp 2,65 triliun. 

Sejak Januari 2013, PT Se-
men Bosowa mulai memba-
ngun pabrik di Sorong, Papua 
Barat. Bosowa membangun 
pabrik berkapasitas 750.000 
ton per tahun dengan investa-
si sekitar Rp 600 miliar yang 
ditargetkan beroperasi mulai 
tahun depan.

Jawa tetap dilirik
Tahun ini, PT Semen Indo-

nesia Tbk melalui anak usaha-
nya PT Semen Padang juga 
berencana menambah pabrik 
berkapasitas 3 juta ton per ta-
hun di Sumatera Barat. Per-
usahaan itu juga akan memba-
ngun pabrik baru di Rembang, 
Jawa Tengah, berkapasitas 
2,5 juta ton per tahun. 

Untuk kedua rencana ini, 
Semen Indonesia menggelon-
torkan investasi sekitar Rp 7 
triliun. "Lahan di Rembang 
seluas 400 hektare (ha), dan 
di Padang 412 ha," kata Direk-
tur Utama Semen Indonesia, 

Dwi Soetjipto.
Menyerap sekitar 50% dari 

total konsumsi semen nasio-
nal membuat Jawa masih te-
tap menjadi incaran investor 
untuk berekspansi. Lihat saja, 
PT Indocement Tunggal Per-
kasa Tbk telah bekerjasama 
dengan Tianjin Cement Indus-
try Design & Research Institu-
te (TCDRI) untuk membangun 
pabrik baru di Bogor. Pabrik 
berkapasitas 4,4 juta ton per 
tahun ini siap beroperasi pada 
kuartal III-2015.

Tahun ini, PT Holcim Indo-
nesia Tbk juga akan memba-
ngun pabrik Tuban II berka-
pasitas produksi 1,7 juta ton 
senilai US$ 300 juta. 

Pemain baru di industri se-
men, Ganda Group (afi lisasi 
Grup Wilmar), melalui PT Ce-
mindo Gemilang, akan mem-
bangun pabrik semen berka-
pasitas 5,25 juta ton per tahun 
dan grinding plant di Banten.  
Nilai investasi proyek ini seki-
tar US$ 400 juta.     ■

Ekspansi Pabrik 
Semen Agresif
Meski mulai merambah ke luar, Jawa masih tetap dilirik
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■MANUFAKTUR

MINUMAN BERALKOHOL■

Berbagai kebijakan di-
keluarkan untuk me-
nurunkan offshore 

outsourcing dari Amerika 
Serikat (AS) ke negara-nega-
ra lain. Langkah itu dimulai 
dari penalti terhadap per-
usahaan pelaku, hingga in-
sentif pajak di negara-negara 
bagian tertentu agar perusa-
haan-perusahaan tertentu 
tetap berneksus di negara 
bagian tersebut. 

Negara bagian Michigan, 
misalnya, sangat terganggu 
dengan penyusutan bisnis 
manufaktur otomotif, hingga 
memberikan tax holiday dan 
tanah cuma-cuma untuk 
pembangunan industri berat 
kembali. Juga, beberapa ne-
gara bagian seperti Arkansas 
memberikan tanah cuma-
cuma bagi siapa saja yang 
mampu menciptakan la-
pangan kerja dan bisnis mi-
nimal seharga US$ 100.000. 
Obral deh.

California yang masih 
menikmati re-booming of IT, 
gaming industry, dan dot-com 
companies, lebih “pelit” da-
lam memberikan insentif, 
bahkan hampir tidak ada. 
Berbasis di Silicon Valley 
dan hidup di antara para 
pakar dan pekerja IT dan fi -
nasial, sangat mudah untuk 
mengobservasi keadaaan pa-
sar lapangan kerja. Booming 
di bidang-bidang tertentu, 
namun sangat buruk untuk 
bidang-bidang yang bisa de-
ngan sangat mudah dialih-
dayakan (outsourced) ke 
para pekerja independen 
(freelancer) dan negara-ne-
gara lain via internet.

Dunia semakin tanpa 
batas, sepanjang Anda me-
miliki ketrampilan dan ke-
ahlian yang tidak terganti-
kan. Menjadi lulusan Har-
v a r d  m e m a n g 
membanggakan, demikian 
pula jika Anda mempunyai 
gelar doktor. Namun di era 
open source luar biasa ini, 
dengan hanya US$ 6.600 
saja, Anda sudah bisa men-
dapatkan gelar MSc in Com-
puter Science dari universi-
tas papan atas di bidang IT, 
yaitu Georgia Tech Universi-
ty atas kerja sama Udacity 

dengan AT&T http://www.
omscs.gatech.edu. Urgensi 
untuk menjadi lulusan Ivy 
League di abad ini beda de-
ngan ketika di tahun 
1980an.

Jadi, kalau Anda adalah 
drop-out universitas dan 
mengambil kelas-kelas online 
pengganti program-program 
elit dengan uang kuliah US$ 
50.000 per tahun, Anda ter-
masuk golongan yang “cerdas 
dan tanggap” akan perubah-
an zaman. Di era super-cepat 
ini, sepanjang skill sets me-
madai, tentu Anda bisa ter-
bang ke sana sini dengan 
fl eksibel. 

Intinya adalah kreativi-
tas, inovasi, dan spirit wira-
usaha luar biasa (super en-
trepreneurship, istilah saya). 
Juga, jadilah warga global. 
Dilahirkan sebagai WNI? In-
dah sekali. Namun sekarang 
sudah zaman memiliki war-
ga negara berbasis ekonomi 
alias economic citizenship, 
seperti Eduardo Saverin, co-
founder Facebook yang mele-
paskan warga negara (WN) 
AS untuk menjadi WN Singa-
pura (http://www.bloomberg.
com/news/2012-05-11/face-
book-co-founder-saverin-gi-
ves-up-u-s-citizenship-before-
ipo.html). 

Bangun bisnis-bisnis de-
ngan skalabilitas luar biasa. 
Bagi yang fasih dengan IT 
dan dunia internet, tinggal 
raup saja pasar global de-
ngan sekejap mata. Bagi 
yang masih bermain di du-
nia offl ine, model bisnis In-

domaret dan Alfamart yang 
dipelopori oleh 7-Eleven di 
AS merupakan model yang 
sangat ideal. Bisnis kecil-ke-
cilan namun mempunyai 
outlet ratusan bahkan ribuan 
merupakan model yang se-
suai untuk iklim Indonesia 
dengan struktur piramida 
yang sangat lebar di bawah.

Memang tidak semua me-
miliki “jiwa berwirausaha” 
yang tinggi, namun ini bisa 
dilatih dengan meningkat-
kan observasi. Intinya ada-
lah: fokus, kecil itu indah, 
dan “memilih diri sendiri.” 
Fokus artinya hanya memi-
liki satu pikiran saja di da-
lam benak dalam waktu ter-
tentu. Ketika Anda sedang 
observasi tentang bisnis ma-
kanan, misalnya, latihlah 
pikiran Anda hanya untuk 
berpikir satu topik ini saja 
dalam satu minggu. Maka 
mata Anda akan mempunyai 
“refleks” mencari tahu soal 
makanan, demikian pula pi-
kiran di dalam otak Anda.

“Kecil itu indah” artinya 
apa? Bisnis bisa dimulai 
dengan modal sekecil mung-
kin dan dengan pangsa pasar 
yang Anda kenal. Mikrobis-
nis, istilahnya. Indonesia 
sendiri padat dengan mikro-
bisnis. Pandanglah sepan-
jang jalan, para penjaja ma-
kanan dan warung-warung 
di tepi jalan semuanya ada-
lah mikrobisnis. Apa yang 
dijual? Wah, banyak produk 
Unilever, P&G, dan lain-lain. 
Raksasa bisnis dan konglo-
merat mengandalkan mikro-
bisnis untuk hidup. 

“Memilih diri sendiri” 
artinya apa? Anda tidak per-
lu menunggu perusahaan 
raksasa untuk memanggil 
Anda menjadi chief executive 
offi cer (CEO), namun Anda 
bisa langsung “memilih diri 
sendiri” sebagai CEO mikro-
bisnis maupun free agent 
yang membuka pasar sendiri 
dengan skill dan knowledge 
yang ada. 

Jadi, baik Anda punya 
hard skills, soft skills, atau 
anything in between, Anda 
pasti sukses di era offshore 
outsourcing ini. Yang pen-
ting adalah know-how. ■

Mindset “Memilih Diri Sendiri” 
dan Kecil Itu Indah

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Mindset “Memilih Diri Sendiri” 

Smartphone dan Tablet Samsung

KONTAN/Muradi

Peluncuran Samsung Galaxy Tab 3 Series dan Samsung Galaxy Mega di Jakarta, Kamis (11/7). PT Samsung Electronics 
Indonesia menawarkan Tab 3 dengan pilihan besar layar 7,8 inci dan 10,1 inci, sementara smartphone Galaxy Mega 
memiliki layar sebesar 5,8 inci dan 6,3 inci.

Calon Investor Baru di Industri Semen

Nama Investor Kapasitas produksi 
(juta ton/tahun) Lokasi 

China Anhui 10  Kalsel/Kaltim/Kalbar/Papua Barat
2,5 Tanjung, Kalsel

China Trio Int Engineering Co Ltd 1,5 Subang, Jawa Barat
State Development and Investment Cooperation 1  Papua
Siam Semen Group Thailand 1,8 Sukabumi, Jawa Barat

1,2  Bayah, Banten
Paku Bumi/Semen Karawang – Jui Shin Indonesia 2,5 Karawang, Jawa Barat
Semen Grobogan/Gajah Tunggal 
(China Triumph Int Eng Co Ltd - CTIEC)

1,5 Grobogan, Jawa Tengah

Ganda Group (Wilmar Group) 2 Banten
Untra Tech Semen India 4 Wonogiri, Jawa Tengah

Sumber: Riset KONTAN


