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JAKARTA. Pelemahan nilai 
tukar rupiah membuat pelaku 
industri galangan kapal do-
mestik memutar otak. Mak-
lum, sebagian besar kompo-
nen yang dipakai dalam indus-
tri ini masih diimpor. 

Tjahjono Roesdianto, Ketua 
Umum Ikatan Perusahaan In-
dustri Kapal dan Lepas Pantai 
Indonesia (Iperindo) menu-
turkan, sekitar 70% komponen 
kapal masih harus diimpor. 
"Dengan pelemahan nilai tu-
kar, beban produksi pasti 
meningkat," katanya, Kamis 
(29/8).

Untuk menyiasati pelemah-
an nilai tukar ini, pelaku in-
dustri mengubah strategi sis-
tem penjualan atau jasa. Se-
mula, pelaku industri menjual 
kapal dengan kurs rupiah. 

Namun kini para pengusaha 
mulai menjual kapal dalam 
mata uang dollar AS.

Dengan upaya ini, Tjahjono 
bilang, pengusaha bisa me-
nyeimbangkan beban penjual-
an dengan pendapatan yang 
diterima. Strategi ini diharap-
kan bisa menjaga arus kas 
perusahaan galangan kapal, 
sehingga industri tetap bisa 
menjalankan roda bisnis, khu-
susnya jasa reparasi kapal.

Sekedar informasi, nilai im-
por komponen kapal yang di-
lakukan pelaku industri per-
kapalan mencapai kisaran 
US$ 50 juta hingga 60 juta per 
tahun. Sebagian besar kompo-
nen yang diimpor berupa me-
sin, alat komunikasi dan ra-
dar. "Yang sudah ada di dalam 
negeri antara lain plat baja 

dan rantai," kata Tjahjono.
Direktur Utama PT Dumas 

Tanjung Perak Shipyard, Yan-
ce Gunawan bilang, minimnya 
pasokan komponen lokal ini 
antara lain dipicu oleh ham-

batan sertifi kasi. Masih sedikit 
komponen lokal yang sudah 
memiliki sertifikasi sesuai 
aturan global.

Padahal, untuk industri per-
kapalan, sertifikasi amatlah 

penting karena berkaitan de-
ngan aspek keselamatan. "Ba-
nyak yang tidak memiliki ser-
tifi kasi," tandas Yance.

Menurut Tjahjono, hingga 
Agustus 2013, industri galang-
an kapal domestik sudah me-
ngerjakan sekitar 50 unit ka-
pal pesanan. Dari jumlah ter-
sebut, mayoritas adalah kapal 
di bawah 10.000 dead weight 
ton (DWT). Sebagian besar 
adalah kapal pesanan peme-
rintah, BUMN, dan militer.

Kini di dalam negeri ada se-
kitar 250 perusahaan galangan 
kapal yang tersebar di bebera-
pa wilayah. Rata-rata setiap 
galangan butuh waktu 12 bu-
lan hingga 15 bulan untuk 
mengerjakan satu unit kapal.

Tendi Mahadi

Hadapi pelemahan nilai tukar rupiah, Industri 
galangan kapal mengubah strategi bisnis.
Tjahjono Roesdianto, Ketum Ikatan 
Industri Kapal dan Lepas Pantai

JAKARTA. Produsen kosme-
tik PT Martina Berto Tbk te-
rus menggenjot penjualan. 
Maklum saja, hingga paruh 
pertama tahun ini, perusahaan 
itu baru meraup sekitar 43% 
dari target penjualan tahun ini 
yang sebesar Rp 800 miliar. 
Salah satu strateginya adalah 
dengan meluncurkan berbagai 
varian produk baru.

Direktur Utama PT Martina 
Berto Tbk Bryan David Emil 
optimistis mampu mencapai 
target penjualan tahun ini. 
Alasannya, berdasarkan siklus 
bisnis kosmetik, penjualan 
akan lebih kencang di semes-
ter II. Apalagi, "Banyak hari 
besar seperti Natal dan Tahun 
Baru," katanya, Rabu (28/8).

Untuk menggenjot penjual-
annya, Bryan bilang, pada se-
mester II-2013, Martina Berto 
akan meluncurkan sekitar 10 
produk baru. Sayangnya, ia 

masih enggan membeberkan 
secara rinci produk apa saja. 
Yang jelas, produk baru ini 
akan banyak diluncurkan 
menjelang Desember 2013.

Perusahaan berkode emiten 
MBTO ini masih mengandal-
kan penjualan di pasar domes-
tik sebagai kontributor utama. 
Menurut Bryan, sejauh ini, 
pasar domestik masih terus 
tumbuh. Di Pulau Jawa, per-
tumbuhan mencapai 15%. 
Bahkan, di Pulau Jawa bagian 
timur, pertumbuhan penjual-
annya mencapai 30%. 

Siapkan pabrik baru
Selain menggenjot penjual-

an domestik, perusahaan itu 
juga terus melanjutkan penet-
rasi pasar ke beberapa negara 
ASEAN. Saat ini, Bryan bilang, 
kontribusi ekspor terhadap 
pendapatan baru sekitar 2%. 
Ia berharap kontribusi penju-
alan ekspor bisa meningkat 
menjadi 5% pada tahun 2016 

nanti.
Selain menambah variasi 

produk, Martina Berto juga 
hampir menyelesaikan pem-
bangunan pabrik baru di Cika-
rang, Jawa Barat. Bryan bi-
lang, saat ini pembangunan 
pabrik sudah mencapai 65% 
dan diharapkan selesai pada 
Oktober 2013. 

Jika tak ada aral melintang, 
pabrik seluas 3.547 meter per-
segi ini akan mulai tahap uji 
coba pada Desember 2013. 
Sehingga, pada awal tahun 
2014, pabrik ini bisa beropera-
si penuh. Rencananya, pabrik 
ini akan memproduksi jamu 
dan obat herbal dengan kapa-
sitas produksi mencapai 270 
ton per tahun. 

Catatan saja, hingga semes-
ter I-2013, MBTO membuku-
kan penjualan bersih Rp 
337,41 miliar, naik 2,49% dari 
periode yang sama tahun lalu. 
Sedangkan laba bersih MBTO 
pada semester I-2013 tercatat 
Rp 18,10 miliar.   ■

MBTO Genjot 
Penjualan
Semester II ini, MBTO akan luncurkan 10 produk baru

Mimi Silvia

Rupiah Loyo, Industri Kapal Atur Strategi

Pengusaha 
galangan kapal 

mengubah 
strategi 

penjualan.
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Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Provinsi Aceh
■ Pekerjaan: pembangunan rumah 
Komplek Meuligoe Wali Nanggroe
Agensi: LPSE Provinsi Aceh (Kode 
Lelang: 5659106)
Satuan kerja: Dinas Pendapatan 
dan Kekayaan Aceh
Bidang/sub. bidang: arsitektur/
bangunan-bangunan non 
perumahan lainnya (21005), sipil/
jalan raya, jalan lingkungan (22001)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
32.200.000.000
Nilai HPS paket: Rp 
32.200.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 23 Agustus –Senin, 2 
September 2013 melalui http://
lpse.acehprov.go.id/eproc/ 

Lelang di Manado

■ Pekerjaan: peningkatan struktur 
jalan Melonguane – Rainis (APBNP 
- NP)
Nama Satuan Kerja: Satker PJN 
Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara 
(Sangihe – Talaud)
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
16 (Melonguane - Beo- Esang-
Rainis)
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya
Klasifi kasi: non kecil

Nilai HPS paket: Rp 9.978.300.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 23 Agustus –Rabu, 4 
September 2013 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67 
Alamat panitia: Jl. Tikala Ares No. 
80 Manado, Telp. 0431-867139 

Pekerjaan di 
Kota Blitar 

■ Pekerjaan: pengadaan alat 
kedokteran, kesehatan dan KB
Agensi: Pemerintah Kota Blitar 
(Kode Lelang: 217205)
Satuan kerja: Rumah Sakit Daerah 
Mardi Waluyo Kota Blitar
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/peralatan kesehatan/
kedokteran
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
12.918.390.000
Nilai HPS paket: Rp 
12.899.543.235
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Sabtu, 24 Agustus –Senin, 2 
September 2013 melalui http://
lpse.blitarkota.net/eproc/ 

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

Kebijakan US Federal 
Reserve (USFR) untuk 
melakukan Quantitati-

ve Easing (QE) dengan mem-
beli bonds (obligasi) meng-
goncangkan pasar saham du-
nia, termasuk Jakarta. Nilai 
tukar rupiah terhadap dollar 
AS juga terusik. Seberapa 
dahsyat QE itu? Mengapa sa-
ngat menakutkan? Apakah 
QE berpotensi mengusik ke-
stabilan ekonomi dunia, ter-
masuk Indonesia?

Jawabannya tidak bisa 
simpel. Ingat prinsip dasar 
ekonomi bahwa semakin ba-
nyak dana murah alias easy 
money atau cheap money, se-
makin berbahaya bagi kesta-
bilan ekonomi. Mengapa? 
Easy money selalu menggiur-
kan bank untuk meminjam-
kan dana pada konsumen de-
ngan mengabaikan berbagai 
faktor risiko. Cheap money 
juga menimbulkan rasa kese-
jahteraan yang semu (false 
sense of prosperity).

USFR membeli obligasi 
sejumlah US$ 85 miliar se-
tiap bulan. Ini merupakan 
salah satu bentuk suntikan 
likuiditas ke pasar untuk 
menggerakkan ekonomi. Se-
makin mudah uang didapat 
oleh konsumen melalui berba-
gi program kredit, semakin 
ekonomi bergerak. QE dilaku-
kan setelah bailout dan stimu-

lus lainnya gagal.
Dibarengi dengan suku 

bunga yang memang sudah 
sangat rendah mendekati nol 
selama beberapa tahun ter-
akhir, dana segar murah se-
mestinya mampu menggerak-
kan ekonomi AS. Kenyataan-
nya angka pengangguran 
masih sangat tinggi dan reco-
very ekonomi terjadi dengan 
minimnya pekerjaan penuh 
waktu, malah terjadi offshore 
outsourcing gila-gilaan.

Efek negatif cheap money 
yang dikombinasikan dengan 
low interest rate tentu meng-
hasilkan return on invest-
ments yang rendah. Uang se-
gar ini akan mengalir ke luar 
AS dalam bentuk berbagai 
investasi. Tapi, dana segar 
dan murah yang dinikmati 
di seluruh dunia membawa 
risiko guncangan ekonomi. 
Bisa dibayangkan ketika 
bank-bank kelebihan dana, 
banyak “uang mati” di bank. 
Konsekuensinya, bank meng-
obral pinjaman asalkan ada 
sedikit return on investments.

Ini yang terjadi di krisis 
ekonomi Asia 1997 dan krisis 
kredit subprima AS 2008. 
Dana murah membuat semua 
pihak menjadi lengah. Terja-
di pembangunan besar-besar-
an terutama di sektor proper-
ti yang sangat mengandalkan 
dana pinjaman bank. 

Apakah krisis ekonomi 
Asia 1997 akan terulang? Di 
Indonesia, berbagai krisis, 
baik politik, ekonomi, dan 
sosial tergabung menjadi 
satu. Krisis itu merupakan 
refl eksi dari distorsi struktu-
ral dan kebijakan. Kebijakan 
perbankan sangat lemah bah-
kan monopolistik. Defi sit ne-
raca perdagangan, utang luar 
negeri, serta pertumbuhan 
GDP tinggi namun semu. 

The Asian Miracle yang 
dicapai di tahun 1990an di-
ukur dari tingginya GDP 
yang mendekati 10%. Menu-
rut ekonom Paul Krugman, 
angka yang tinggi itu sesung-
guhnya merupakan Total 
Factor Productivity (TFP), 

bukan input growth dari GDP, 
sehingga GDP sesungguhnya 
sebenarnya lebih kecil.

Dana murah di tahun 
1990an sebagai hasil dari li-
beralisasi sektor perbankan 
membanjiri negara-negara 
Asia sehingga TFP melejit 
tinggi. Ini juga terjadi dalam 
beberapa tahun sebelum kri-
sis subprima AS 2008. Dana 
murah diperoleh bank-bank 
yang bermuka dua (commer-
cial and investment) dari pen-
jualan Collateralized Debt 
Obligations (CDO) yang me-
rupakan produk perbankan 
derivatif yang terdiri dari 
paket-paket KPR subprima 
yang dijual di Wall Street dan 
ke konsumen.

Kredit subprima merupa-
kan konsep baru. KPR bisa 
dikucurkan hanya dengan 
membuat pernyataan akan 
kemampuan membayar cicil-
an bulanan dengan stated in-
come. Artinya, Anda hanya 
perlu membuat pernyataan 
sehingga underwriter bank 
menyetujuinya. 

Dalam stated income pula, 
loan-to-value bisa diatur sede-
mikian rupa sehingga lebih 
dari 100% dengan asumsi 
harga properti tidak pernah 
turun. Principal, Interest, Ta-
xes to Income (PITI) ratio se-
benarnya sangat penting da-
lam analisa risiko underwri-

ting. Namun, dalam kredit 
subprima, hal itu seringkali 
diabaikan.

Akar dari krisis subprima 
2008 ini berasal dari pembu-
kaan sekat antara commercial 
bank dengan investment bank 
lewat kebijakan Franklin De-
lano Roosevelt 1933 Glass-
Steagall Act. Tujuan penyekat 
ini supaya tidak terjadi pen-
jualan berbagai bentuk deri-
vatif perbankan berisiko ting-
gi, seperti CDO.

Kebijakan 1933 ini di-
gantikan oleh kebijakan Bill 
Clinton 1999 Gramm-Leech-
Bliley Act yang mengonsoli-
dasikan bank komersial, bank 
investasi, perusahaan asu-
ransi, dan perusahaan seku-
ritas. Semua berada di tempat 
yang sama, terjadilah levera-
ge CDO hingga 70 kali. Sistem 
semakin lemah dan korup.

Quantitative Easing USFR 
2013 membuka kembali pelu-
ang terjadinya gelembung 
ekonomi yang mengancam 
kestabilan ekonomi dengan 
dana murah dan mudah. Efek 
di Indonesia belum terasa 
langsung, namun kita perlu 
waspada dengan memperha-
tikan berbagai indikator se-
perti neraca perdagangan, 
TFP dan GDP, debt-to-GDP 
ratio (resource balance gap), 
dan kebijakan ekonomi yang 
baik dan kuat.   ■

Mengapa Quantitative Easing Menakutkan?

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Mengapa Quantitative Easing Menakutkan?
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Peluncuran Terios Improvement

KONTAN/Hendra Suhara

Chief Operation Offi cer (COO) PT Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Toto Suryana Wijaya (kiri) 
bersama Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra berpose dengan Daihatsu Terios Improve-
ment saat diluncurkan di Jakarta (29/8). Sepanjang Januari-Juli 2013, penjualan Terios mencapai 15.504 unit atau 15,92% 
dari total penjualan wholesales Daihatsu.

Gerai

Grup Astra Jaga Pasar SUV 
JAKARTA. Dua pabrikan otomotif grup Astra masih gencar 
meluncurkan model terbaru di kelas medium Sport Utility 
Vehicle (SUV). Penyumbang terbesar di segmen ini adalah 
PT Toyota Astra Motor (TAM) dengan Toyota Rush. Hingga 
Juli lalu, TAM telah melego 19.532 unit Toyota Rush. 

Makanya, TAM kembali meluncurkan New Toyota Rush. 
"Toyota Rush sebenarnya menjadi salah satu backbone bagi 
Toyota di Indonesia. Untuk itu, kami masih ingin memper-
tahankan pangsa pasar di kelas ini," ujar Johnny Darma-
wan, Presiden Direktur PT TAM, Kamis (29/8).

Pada model terbaru Toyota Rush ini, Toyota kembali 
menyisipkan fi tur keselamatan dengan kantong udara (air 
bags) dengan tampilan yang lebih sporty.

Dengan Toyota Rush terbaru, Johnny menargetkan TAM 
bisa menjual sekitar 34.000 unit hingga 36.000 unit mobil 
jenis ini hingga akhir tahun. "Semula targetnya 38.000 unit, 
tapi dengan kondisi ekonomi yang kurang bagus kami rasa 
hanya bisa mencapai 36.000 unit," tambahnya.

Tak ingin ketinggalan, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) 
juga meluncurkan model yang sama yakni Daihatsu Terios. 
Hendrayadi Lastiyoso, Marketing Division Head Daihatsu 
bilang dengan Daihatsu Terios baru, ia optimistis mampu 
mengerek penjualan mobil ini dari 2.300 unit per bulan 
menjadi 2.500 unit per bulan atau sekitar 30.000 unit sela-
ma 2013. 

Cindy Silviana, Mimi Silvia

Sumber: Laporan Keuangan Martina Berto Tbk

Penjualan bersih

Kinerja Semester I 
PT Martina Berto, Tbk (MBTO) 

(Rp miliar)

2012

2013

Kepemilikan Saham

325
29 Agu 2013

Kinerja Saham MBTO

375
28 Agu 2012

Laba kotor

Laba Bersih
24,47

Sumber: Bloomberg

2012 329,2

20132013
Laba kotor

2013 337,41

179,45

Laba Bersih

174,19

2012

2013

2012

2013 18,10 PT Marthana Megahayu Inti 
66,82%

Publik 
32,15%

PT Marthana Megahayu  0,44%
PT Bringin Wulanki Ayu  0,48%


