
Masyarakat pasca indus-
tri mempunyai karak-
teristik dan kebutuhan 

yang berbeda dari masyarakat 
manufaktur. Indonesia masih 
merupakan masyarakat manu-
faktur dan belum sepenuhnya 
melampaui masyarakat agraris.

Dengan 53% penduduk ting-
gal di perkotaan, bisa dibayang-
kan kualitas hidup yang ber-
himpit-himpitan dan memicu 
stres terhadap lingkungan. Ma-
yoritas penduduk yang tinggal 
di kota semestinya merupakan 
aset besar untuk melompat ke 
masyarakat pasca industri alias 
knowledge society. 

Knowledge society bisa diba-
ngun di tengah-tengah rimba 
urban yang berdesak-desakan. 
Hanya memerlukan perangkat 
komputer, ribuan buku referen-
si yang bisa diunduh dari Inter-
net, dan tempat berpijak. Se-
buah kantor mungil seluas  
9 meter persegi dan satu kubi-
kel mungkin sudah cu-
kup untuk ruang kerja 
pribadi. 

Sayangnya, kesiapan 
Indonesia dalam mewu-
judkan masyarakat se-
macam ini masih lemah. 
Infrastruktur Internet 
belum optimal. Rata-rata 
kecepatannya masih 
memprihatinkan walau-
pun beberapa penyedia 
layanan Internet sudah 
menawarkan paket high 
speed. 

Di luar negeri, dalam 
Indonesian Diaspora, 
kita bisa menyebut salah 
satu pemain terbesar era 
post-industrialism ada-
lah Sehat Sutardja. Pen-
diri Marvell Technology 
Group Ltd (MRVL: NAS-
DAQ) ini berbasis di 
Santa Clara, Silicon Val-
ley. Para knowledge worker 
lainnya juga termasuk ke dalam 
kategori ini. Namun, “a worker 
is a worker,” yang diperlukan 
untuk meningkatkan nilai tam-
bah berasal dari kemampuan 
artistik.

Selain di bidang teknologi, 
pasca industri mencakup kegi-
atan-kegiatan yang “padat pikir-
an”. Masyarakat agraris dan 
manufaktur ala Revolusi Indus-
tri masih padat karya. Silicon 
Valley adalah contoh nyata dari 
masyarakat pasca industri yang 
jauh melampaui zamannya.

Kekuatan ekonomi ke-19 du-
nia dengan 46% investasi di 
Amerika Serikat berada di Sil-
icon Valley. Kekuatan pikiran 
jauh lebih dihargai daripada 
gemerlapnya pesta dan barang-
barang branded mewah. Ham-
pir setiap orang memakai kaus 
dan celana jins. Inilah cermin 
masyarakat knowledge society 

tercanggih di seluruh dunia: 
“What you know is more im-
portant than what you have.”

Membuat nilai tambah
Menurut Seth Godin, entre-

preneur Amerika, yang dimak-
sud “seni” di sini adalah ke-
mampuan mengguncangkan 

status quo dengan pengetahuan 
dan kapital kultural. Dengan 
seni, inovasi bisa terjadi. 

JetBlue, Virgin Air, dan China 
Airline mungkin tidak banyak 
berbeda dari segi jenis pesawat. 
Yang membedakan mereka 
adalah kapital kulturalnya. Jet-
Blue menjadi favorit karena la-
yanannya luar biasa. Virgin 
menjadi besar karena keunik-
annya, termasuk tempat duduk 
dan berbagai pernak-perniknya. 

China Airline menjadi standar 
penerbangan kelas menengah.

Dalam masyarakat manufak-
tur, elemen-elemen pengetahu-
an memberikan nilai tambah 
yang luar biasa. Sepotong baju 
kaos polos tanpa merek mung-
kin hanya seharga US$ 2. Na-
mun, begitu diberi label Esprit, 
Bebe, atau Arnold Palmer, har-
ganya bisa melambung puluhan 
kali lipat. Kekuatan merek juga 
salah satu bentuk primitif dari 
knowledge society. 

Di AS misalnya, ada telur 
ayam yang ditempeli gambar-
gambar Disney, seperti Mickey 
Mouse. Bagi anak-anak yang ti-
dak suka makan telur, ini meru-
pakan insentif bagi mereka. Ide 
kecil yang jenial seperti ini 
membuat hidup sedikit lebih 
baik, bukan? Tidak perlu IQ 160 
untuk menjadi genius dengan 
ide-ide “seni” pasca industri.

Sedikit perubahan unique 
selling proposition saja, misal-

nya, bisa dengan mudah 
menggeser positioning 
dan paradigma berpikir. 
Intinya adalah menggun-
cang status quo dari pro-
duk maupun jasa yang 
ditawarkan. Dalam ting-
kat lebih tinggi, know-
ledge society memberi-
kan tempat berkreasi 
secara maksimal. Ber-
kreasi bukan berarti 
menciptakan sesuatu 
dari nol. Tapi mendesain 
kembali, menambal su-
lam, dan mencari peme-
cahan masalahnya. De-
ngan sedikit perubahan 
yang signifikan, hal kecil 
namun intensif bisa me-
warnai perubahan secara 
dahsyat.

Berkreasi  berart i 
memberikan nilai tam-
bah bagi pengguna. Dulu, 

ponsel hanya berfungsi sebagai 
telepon. Sekarang, ponsel ada-
lah kamera, video, kalkulator, 
alat rekam, kamus, dan buku 
catatan. iPhone dengan desain-
nya yang cantik dan ringkas 
menjadi primadona smartpho-
ne. Meski berfungsi sama de-
ngan smartphone lain, iPhone 
memiliki nilai lebih karena 
“seni” tersendiri.

Inovasi bukanlah kata mena-
kutkan. Kata ini sinonim dari 
“mengguncangkan status quo”, 
seperti “seni”. Perbedaan kecil 
dari suatu produk bisa menjadi 
perubahan besar yang meng-
guncangkan hati konsumen.

Intinya adalah keberanian 
berkreasi. Ciptakan terus pro-
duk baru dengan perubahan-
perubahan kecil namun signifi-
kan dan mudah terbaca konsu-
men. Inilah pembuka jalan 
menuju post-industrial knowl-
edge society. o
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Seni adalah 
kemampuan 

mengguncangkan 
status quo 

dengan jalan 
pengetahuan dan 
kapital kultural.

Refleksibangun terus pembangkit listrik 
baru berkapasitas sekitar 100 
MW per tahun. Nilai investasi 
untuk pembangkit 100 MW 
mencapai US$ 100 juta.

Wika juga berinvestasi di be-
berapa perusahaan tol. Antara 
lain, di PT Marga Nujyasumo 
Agung dengan porsi saham 20%, 
PT Jasa Marga Bali Tol (5%), 
dan PT Marga Kunciran Ceng-
kareng sebanyak 2% saham.

Ke depan, Wika berencana 
menambah portofolio investasi 
di jalan tol. Salah satunya ada-
lah dengan cara turut ambil ba-
gian dalam konsorsium pemba-
ngunan enam ruas jalan tol da-
lam kota Jakarta yang akan 
dioperasikan oleh PT Jakarta 
Toll Development. Total pan-
jang jalan tol itu 69,7 kilometer 
dengan nilai investasi Rp 42 tri-
liun. Pembangunannya ditarget-
kan rampung tahun 2020. “Saat 
ini dalam proses dan kami men-
jadi minoritas,” ujar Natal.

Menurut dia, Wika berinves-
tasi di beberapa perusahaan itu 
karena berpotensi memberikan 
pemasukan tambahan. Maklum, 
selama ini, Wika hanya sebagai 
kontraktor yang mengerjakan 
suatu proyek. “Setelah proyek 
itu selesai dibangun, tugas kami 
selesai juga,” imbuhnya.

Seiring transformasi bisnis 
WIKA, konsep itu sudah diting-
galkan. Sekarang, jika ada pro-
yek yang dikerjakannya memi-
liki potensi bisnis cerah dan 
Wika berpeluang masuk seba-
gai salah satu pemegang saham 
maka mereka tidak ragu-ragu 
untuk melakukan penyertaan 
modal. “Jadi sekarang kami 
masuk, mulai dari mendesain, 
pembangunan, dan konstruksi 
hingga proyeknya jadi dan ber-
jalan,” ujar Natal.

Meski begitu, Wika tidak 
akan menjadi pemegang saham 
mayoritas atau pengendali di 
perusahaan tersebut. Mereka 
hanya menjadi pemegang sa-
ham minoritas karena bisnis 
utamanya adalah konstruksi. 

Karena itulah, Wika tak lupa 
membesarkan bisnis inti dan 
anak-anak usahanya. Mereka 
mengarahkan anak usahanya 
agar bisa berkembang sendiri, 
tidak bergantung pada induk-
nya serta menjual produknya 
ke perusahaan lain. Seperti 
Wika Beton, yang tak hanya 
memasok kebutuhan beton un-
tuk Wika. Anak usaha tersebut 
juga menjual produknya ke ber-
bagai perusahaan lain. “Setiap 
anak usaha selalu kami dorong 
untuk mandiri,” kata Natal.

Kenaikan kontribusi 
bisnis nonkonstruksi 

Melalui strategi pengembang-
an semua anak usahanya, Wika 
tumbuh dan menjelma menjadi 
perusahaan EPC dan investasi 
besar di negara ini. Hanya da-
lam kurun waktu enam tahun, 
aset Wika naik hingga lebih dari 
empat kali lipat. Lihat saja, se-
belum menjadi perusahaan 
publik tahun 2006, aset mereka 
masih Rp 2,6 triliun dengan nilai 
ekuitas Rp 402 miliar. Namun, 
pada tahun lalu, asetnya melon-
jak menjadi Rp 10,9 triliun de-
ngan ekuitas Rp 2,3 triliun.

Pertumbuhan itu sejalan de-
ngan mengkilapnya kinerja 
Wika. Jika enam tahun lampau 

laba bersih perusahaan pelat 
merah ini masih Rp 93 miliar, 
maka di pengujung 2012 sudah 
sebesar Rp 430 miliar.

Khusus tahun 2013, Wika me-
nargetkan mampu meraih pen-
jualan sebesar Rp 15,41 triliun 
atau naik 26,73% dari tahun 
2012 yang sebesar Rp 12,16 trili-
un. Sedangkan laba bersih diha-
rapkan Rp 555,06 miliar atau 
naik 28,88% dari tahun lalu. Tar-
get itu diharapkan tercapai de-
ngan bermodalkan kontrak or-
der book Rp 38,87 triliun.

Saat ini, kontribusi bisnis 
konstruksi masih menyumbang 
pendapatan mayoritas Wika 
dengan porsi 65% dan nonkon-
struksi sebesar 35%. Sedangkan 
kontribusi investasi di pem-
bangkit listrik menyumbang 
sekitar 10% terhadap total laba 
Wika. Ke depan, kata Natal, tak 
tertutup kemungkinan bisnis 
nonkonstruksi berkontribusi 
lebih besar terhadap pendapat-
an konsolidasi perusahaan.

Memang, sebenarnya Wika 
tidak mematok besaran kontri-
busi dari masing-masing anak 
usahanya. Mereka justru ingin 
selalu mendorong agar anak-
anak usaha tersebut menjadi 
pemenang di bidang usahanya 
masing-masing. Nah, kalau su-
dah besar, Wika akan melepas 
sebagian saham anak usaha itu 
ke publik melalui skema initial 
public offering (IPO).

Misalnya, Wika Beton dan 
Wika Realty. Menurut Natal, 
dua anak usaha ini sudah cukup 
pantas menjadi perusahaan 
publik. Namun, sebelumnya 
ada beberapa pengembangan 
lagi yang harus dilakukan. Con-
tohnya, Wika Beton. Wika 
menginginkan anak usaha itu 
meningkatkan terlebih dahulu 
kapasitas produksinya dari saat 
ini sebanyak 1,8 juta ton beton 
per tahun menjadi 2 juta ton 
saban tahun.

Penambahan kapasitas pro-
duksi tersebut akan dilakukan 
melalui pembangunan pabrik 
beton di Kalimantan Timur. 
Pabrik itu diharapkan rampung 
akhir semester I tahun ini. Dana 
pembangunan pabrik itu men-
capai Rp 150 miliar, yang ber-
asal dari kas internal perusaha-
an. Menurut Natal, Wika Beton 
merupakan anak usaha yang 
sehat dan tidak memiliki utang.

Nah, setelah kapasitas pro-
duksinya meningkat, barulah 
Wika Beton disiapkan IPO pada 
pertengahan tahun 2014 atau 
pasca pemilihan umum (pemi-
lu). “Takutnya pasar bergolak,” 
imbuhnya. 

Sedangkan untuk Wika Real-
ty, Wika menginginkan anak 
usaha itu membesarkan terle-
bih dulu kepemilikan land 
bank- nya. Saat ini, Wika Realty 
memiliki land bank seluas seki-
tar 100 hektare (ha), yaitu 70 ha 
di Samarinda, Kalimantan, dan 
30 ha di Sukabumi, Jawa Barat. 
Selain itu, Wika Realty juga 
membuka kawasan-kawasan 
perumahan baru di seluruh wi-
layah Indonesia, terutama yang 
memiliki pendapatan asli dae-
rah (PAD) tinggi.

Manajemen Wika berharap, 
melalui berbagai strategi yang 
dilakukan tersebut, Wika akan 
menjadi salah satu perusahaan 
EPC dan investasi terintegrasi 
di Asia Tenggara pada 2020. o
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