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Dari Banyuwangi, kita incar pasar di Jawa,
Bali, dan Nusa Tenggara.
Erwin Aksa, Chief Executive Officer
Bosowa Corporation

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 10 Januari 2014

Pasar Semen

Kapasitas bertambah, penjualan Bosowa naik 33,33%
Tendi Mahadi,
Fitri Nur Arifenie
JAKARTA. Bosowa Corporation menggeber penjualan semen. Tahun lalu, rata-rata
penjualan semen Bosowa
mencapai 300.000 ton. Nah, di
tahun 2014, Bosowa menargetkan penjualan semen mencapai 400.000 ton atau ada
kenaikan sebesar 33,33%.
Erwin Aksa, Chief Executive Officer Bosowa mengatakan, kenaikan penjualan seiring dengan penambahan kapasitas produksi yang dikejar
oleh perusahaan sejak beberapa tahunt terakhir.
Asal tahu saja, Desember
lalu, Bosowa meresmikan
pabrik semen kedua di Maros
berkapasitas produksi 1,8 juta
ton per tahun. Dengan begitu,
total kapasitas produksi dua
pabrik semen di Sulawesi Selatan meningkat 81,81% menjadi 4 juta ton dari sebelumnya
2,2 juta ton per tahun.
Kalau ditambah dengan
produksi di pabrik PT Semen
Bosowa di Batam, perusahaan
itu mampu menghasilkan semen total sebanyak 5,2 juta
ton saban tahun. Erwin melihat, pasar semen di dalam negeri terus tumbuh sehingga ia
tak ragu berinvestasi dengan
cara ekspansi dengan memperlebar pasar semen.
Selama ini, kawasan Indo-

Kinerja PT Semen Bosowa
Tahun
2010
2011
2012
2013

Kapasitas Produksi
(juta ton)
2,8
3
3,3
4,4

Penjualan
(juta ton)
2,29
2,79
3,2
3,6
Sumber: riset KONTAN

Dari Banyuwangi,
kita incar pasar
di Jawa, Bali,
dan Nusa
Tenggara.

nesia Timur masih menjadi
andalan perusahaan untuk
berjualan semen. Di wilayah
ini, Bosowa mengklaim menguasai 20% pangsa pasar
(market share).
Selain di Indonesia Timur,
Semen Bosowa juga menjajal
pasar di Jawa. Ekspansi ke
Pulau Jawa dimulai dengan
membangun pabrik di Banyuwangi, Jawa Timur, sejak tahun 2012 dan diperkirakan
konstruksinya kelar tahun ini.
Pabrik di Banyuwangi memiliki kapasitas produksi hingga 1,8 juta ton per tahun. Produksi dari pabrik ini akan di-

distribusikan di wilayah Jawa
bagian timur dan Indonesia
Timur. "Dari Banyuwangi, kita
incar pasar di Jawa, Bali, dan
Nusa Tenggara," ujar Erwin.
Selain di timur Jawa, Bosowa juga akan membangun
pabrik semen di Cilegon, Banten. Pabrik dengan kapasitas
1,8 juta ton per tahun itu diharapkan sudah bisa dimulai
konstruksinya pada tahun
2014 ini. Saat ini, Erwin bilang,
Bosowa Corporation sedang
dalam tahap akhir perizinan
untuk menggarap proyek senilai Rp 1,5 triliun itu.
Ke depan, Bosowa juga berencana mengincar lahan di
Rembang, Jawa Tengah, untuk membangun pabrik semen
berkapasitas 1,5 juta ton per
tahun. Belum jelas kapan bakal direalisasikan. Tapi, ini
merupakan bagian dari rencana besar Bosowa. "Saat ini,
pangsa pasar kami di Jawa
baru 3% sampai 4%. Kami targetkan nanti bisa mencapai
10%," kata Erwin.
■

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Bongkar muat semen Tiga Roda di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (9/1). PT Indocement Tbk sedang mengerjakan tahap lanjutan pabrik penggilingan semen ke-14 di Citeureup, Bogor. Pabrik yang memiliki kapasitas produksi 4,4 juta
ton per tahun ini bisa kelar pada 2015. Saat ini, pangsa pasar semen Indocement secara nasional sebesar 30,5%.

■ OTOMOTIF

Ford Optimistis Penjualan Mobil Bakal Naik
JAKARTA. PT Motor Ford Indonesia optimistis bisa mencetak angka penjualan lebih
tinggi ketimbang tahun lalu.
Pada tahun 2013, volume penjualan Ford bisa tembus hingga 10.157 unit. Dengan penjualan sebesar itu, pangsa pasar
(market share) nasional Ford
sekitar 36,4%.
Sayangnya, Bagus Susanto,
Managing Director Ford Indonesia tak berani merilis
target angka penjualan Ford
pada tahun 2014. "Ini sesuai
dengan kebijkan perusahaan,"
katanya.
Dari penjualan total tahun
lalu, produk yang paling mendominasi adalah Fiesta. Pada
2013, Fiesta bisa terjual sekitar 3.700 unit atau menyumbang sekitar 36%.

Seperti diketahui, tahun
2014 ini, para Agen Tunggal
Pemilik Merek (ATPM) ketarketir dengan bisnis penjualan
mobil lantaran kondisi ekonomi dan politik di dalam negeri.
Kenaikan beberapa komponen biaya seperti nilai tukar
rupiah terhadap dollar AS,
pajak serta bahan bakar minyak (BBM) mengerek kenaikan harga jual. Belum lagi ditambah dengan penyelenggaran pemilu 2014.
Meski demikian, Bagus yakin, penjualan Ford semakin
kinclong. Bahkan, Ford akan
merilis produk baru. Meski
belum diluncurkan secara
resmi, Ford sudah mengenalkan produk barunya di segmen sport utility vehicle
(SUV) yakni Ford Ecosport.

Produk baru buatan Ford ini
akan menyasar eksekutif
muda dan mereka yang suka
berpetualang. "Sekarang masih pre-launch, tetapi sudah

Awal tahun ini,
Ford
mengenalkan
produk baru di
kelas SUV.
bisa dipesan," jelas Bagus.
Harga indikasi untuk All
New Ecosport on the road
Jakarta dibanderol mulai harga Rp 195,4 juta sampai Rp
242 juta. Namun, kata Bagus,
harga ini bisa berubah saat

peluncuran. Sehingga, meski
konsumen sudah pesan, jika
ada perubahan, akan dikenakan harga baru tersebut.
Ikutan dengan ATPM lainnya, Ford juga menaikkan
harga jual mobil sejak awal
tahun ini. Namun, Ford tidak
menaikkan harga jual sesuai
dengan persentase kenaikan
nilai tukar rupiah. "Kenaikannya sekitar 1%-2%," kata Roy
Lontoh, Marketing Director
PT Ford Motor Indonesia.
Dengan harga baru, New
Fiesta dijual mulai Rp 188,9
juta sampai Rp 228,8 juta. Sementara, harga Ford New
Everest berubah menjadi antara Rp 356,8 juta sampai Rp
435,5 juta per unit.
Fransisca Bertha Vistika

■ INDUSTRI PLASTIK DAN OLEFIN

Kebutuhan Plastik
Tumbuh hingga 7%

Antara Penemuan dan Inovasi

P

enemuan dan inovasi
sering kali disalahartikan. Sebuah inovasi belum tentu penemuan terbaru,
namun penemuan sering kali
merupakan sesuatu yang
baru. Inovasi memberikan
"jiwa" baru bagi produk-produk yang telah ada, tanpa reinventing the wheel. Penemuan alias invention mempunyai unsur-unsur kebaruan
yang sangat terasa.
Dengan kata lain, "inovasi" membuat pemakai lebih
senang memakainya, namun
"penemuan" membuat pemakai harus memilikinya karena tanpanya maka hidup terasa "kurang lengkap." Sebagai contoh, mesin fax yang
merangkap scanner adalah
salah satu bentuk inovasi.
Namun, email sebagai pengganti mesin fax adalah bentuk penemuan baru yang sarat dengan berbagai fitur
yang tidak tergantikan.
Dalam bisnis, penemuan
baru dan inovasi bisa berjalan bersama maupun terpisah. Schumpeter membedakan
keduanya dalam teori Ilmu
Ekonomi. Freeman dan Soete
menambahkan bahwa suatu
"penemuan" adalah ide, gambar, atau model dari suatu
alat, proses, produk, atau sis-

tem yang sering kali dicatatkan sebagai paten walaupun
tidak selalu membawa pembaharuan teknologi. Jadi,
unsur kebaruan yang kasat
mata sangat penting di sini.
Suatu "inovasi" bisa berbentuk apa saja yang memperbaharui fungsionalitas
suatu produk, walaupun terkadang bisa saja tidak terlalu
signifikan. Pemolesan warna
dan estetika termasuk bentuk
primitif inovasi. Yang sangat
dihargai adalah penambahan
fitur maupun efisiensi fungsi
tanpa harus menambah beban produk.
Kewirausahaan alias entrepreneurship mengombinasikan penemuan dengan inovasi dalam rangka pencapaian keuntungan seoptimal
mungkin. Di sini, peran kreatif seorang wirausahawan
sangat penting dalam pengembangan bisnis hingga
mencapai fase kematangan
optimal suatu pertumbuhan
bisnis, bahkan maksimal.
Seorang wirausahawan
mempunyai keberanian untuk membawa produk hasil
penemuan atau inovasinya
ke pasar dengan perhitungan
yang matang. Pengertian
"matang" di sini bisa saja
dengan berbagai riset, baik

Jennie Maria Xue,
Penulis buku-buku bisnis
dan pengajar di California

Yang
membedakan
pemenang dan
pecundang
adalah semangat
untuk bangkit.

kuantitatif maupun kualitatif. Juga disertai dengan "kematangan" akan kesungguhan dalam bergerak di pasar.
"Kematangan kesungguhan" ini merupakan soft skill

bagi para direktur dan manajer yang membawakan arah
bisnis ke target-target yang
hendak dicapai. Sebab, dalam
dunia bisnis, banyak hal
yang tidak terduga.
Suatu "perhitungan" pun
seringkali meleset. Ketika ini
terjadi, yang membedakan
seorang pemenang dari seorang pecundang adalah semangat kerja dan semangat
untuk bangkit kembali setelah
terpuruk. Suatu bisnis yang
mampu dan tidak mampu
bertahan tentu dipengaruhi
oleh berbagai hard dan soft
skills para manajernya.
Penemuan dan inovasi
membutuhkan hard skills
yang tinggi, namun untuk
bisa bertahan di segala cuaca
ekonomi, soft skills merupakan unsur pembeda yang jitu.
Inovasi dalam bentuk soft
skills bisa dijumpai misalnya
dari berbagai bentuk pelayanan dan jasa-jasa yang diberikan.
Semasa The Great Recession di AS yang dimulai tahun 2008 hingga di masa The
Great Recovery sekarang, unsur-unsur eksternal seperti
situasi ekonomi makro dan
iklim politik yang melahirkan
kebijakan-kebijakan publiknya mempengaruhi semangat

berpenemuan dan berinovasi.
Termasuk juga inovasi yang
berbentuk soft skills.
Para pebisnis perlu memperhatikan iklim ekonomi,
sosial dan politik di negara
maupun kota tempat melakukan bisnis. Apalagi ketika
inovasi sekecil apapun mengalami hambatan regulasi. Di
Singapura, misalnya, konserkonser musik dipatok seharga
US$ 250 per tiket maksimum.
Juga, restoran-restoran seafood sepanjang Clark Quay
juga diatur harga jual-nya
sehingga tidak terjadi predatory pricing.
Bagaimana suatu harga
yang telah diregulasi mempengaruhi suatu produk? Tentu
bisa. Bayangkan, dengan harga jual yang telah dipatok,
inovasi tentu terbatas, karena
keuntungan dan pengeluaran
juga terbatas.
Tentu Indonesia bukanlah
Singapura, bahkan Silicon
Valley juga bukan Singapura.
Namun setiap kultur mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang
mempengaruhi penemuanpenemuan dan inovasi-inovasi baru. Kultur Indonesia
perlu mendapatkan semangat
mencipta yang lebih besar
dan dalam.
■

ANTARA/Prasetyo Utomo

Konsumsi plastik terus meningkat, namun tidak diimbangi
dengan kenaikan kapasitas produksi.
JAKARTA. Pesta demokrasi
yang akan diadakan pada tahun 2014 ini akan mengerek
pertumbuhan penggunaan
plastik 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Sepanjang
tahun 2013, kebutuhan plastik
mencapai 3 juta sampai 4 juta
ton. Berarti, tahun ini, kebutuhan plastik bisa mencapai
3,8 juta sampai 4,3 juta ton.
Budi Susanto Sadiman, Wakil Ketua Asosiasi Industri
Aromatik Olefin dan Plastik
(Inaplast) mengatakan, meski
konsumsi plastik naik, hal ini

Tahun ini,
kapasitas
produksi plastik
naik 30% menjadi
2,8 juta ton.
tidak diimbangi dengan kenaikan kapasitas produksi. "Tahun ini, impor plastik akan
naik sesuai dengan kenaikan
konsumsi," ujar Budi.
Tahun lalu, total kapasitas
terpasang produksi plastik
sebesar 2,5 juta ton. Tahun
ini, Budi bilang, hanya PT
Chandra Asri Chemical Tbk
yang menambah kapasitasnya. Dus, tahun ini, kapasitas
produksi plastik nasional naik
tipis sebesar 30% menjadi 2,8
juta ton.
Budi menjabarkan beberapa kendala yang menghambat
di industri plastik. Pertama,
harga bahan baku di hulu ma-

hal. Solusinya, saat ini, Chandra Asri sedang melakukan
studi dengan pihak dari Jerman untuk menggunakan gas.
Rencananya, gas akan dibeli
dari Blok Tangguh atau Senoro. "Namun, keekonomiannya
tergantung dari harga gas,"
kata Budi. Targetnya, teknologi gas bisa diterapkan pada
2016 mendatang.
Solusi lainnya adalah menggunakan teknologi gasifikasi
batubara yang notabene harganya lebih murah. Tapi, untuk merealisasikan ini butuh
investasi hingga Rp 1 triliun.
"Sudah kita tawarkan kepada
investor tapi belum ada yang
berminat," papar Budi. Makanya, proyek ini butuh insentif
seperti tax holiday.
Kedua, bahan baku produk
plastik sangat bergantung dengan impor. Alhasil, produk
plastik dalam negeri masih
kalah dibandingkan dengan
produk impor. Apalagi dengan
kondisi rupiah saat ini membuat produk lokal tidak kompetitif. "Bahan baku kita 50%
impor dan 50% dari dalam negeri," kata Budi.
Kementerian Perindustrian
(Kemperin) sudah berupaya
mendorong industri hilir plastik dengan cara memperkuat
industri refinery dan naphtha
cracker. Telah ada lima kluster pengembangan industri
petrokimia sebagai bahan
baku plastik, yakni Cilegon,
Pulau Bintan, Tuban, Muara
Enim, dan Bintuni.
Fitri Nur Arifenie

