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Bila ada sisa yang tidak terserap baru kami
ekspor alumina produksi kami.
Lim Gunawan Hariyanto,
Chief Executive Officer Harita Group
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Paduan Laptop dan Tablet

Sebagian produksi alumina untuk kebutuhan domestik
Tendi Mahadi
JAKARTA. Perusahaan pertambangan PT Harita Jaya
Raya Group akan segera merealisasikan pembangunan
pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit alias
smelter alumina. Pertengahan
bulan ini, pabrik pemurnian
bijih alumina di bawah naungan PT Well Harvest Winning
Alumina Refinery itu mulai
dibangun.
Chief Executive Officer Harita Group, Lim Gunawan Hariyanto, menuturkan, pembangunan smelter alumina ini
akan dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama,
"Rencana peletakan batu pertamanya dilakukan 17 Juli
2013, dan mulai berproduksi
pada pertengahan 2015," kata
Lim, Kamis (4/7).
Sedangkan di tahap kedua,
lanjut Lim, rencananya pembangunan pabrik dilakukan
setahun setelah smelter tahap
pertama beroperasi. Menurutnya, total kapasitas produksi
pabrik pengolahan alumina
yang menelan investasi hingga
US$ 1 miliar ini mencapai 2
juta ton per tahun.
Dalam membangun smelter
alumina ini, Harita berkongsi
dengan perusahaan asal China, yaitu China Hongqiao
Group Ltd. Dalam proyek ini,

Harita menguasai 30% saham,
sedangkan China Hongqiau
Group Ltd menguasai mayoritas saham sebesar 70%.

Prioritaskan domestik
Lim menuturkan, kelak sebagian besar produksi alumina yang dihasilkan oleh smelter ini akan dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. Salah
satunya akan digunakan untuk memasok kebutuhan ba-

Pada 2017,
kebutuhan
aluminium ingot
domestik
mencapai
900.000 ton.
han baku alumina bagi PT Indonesia Asahan Aluminium
(Inalum). "Bila ada sisa yang
tidak terserap, baru kami ekspor," katanya.
Catatan saja, setelah proses
pengambilalihan aset Inalum
dari konsorsium Jepang, Pemerintah Indonesia akan menaikkan kapasitas produksi
Inalum. Pada 2017, kapasitas
produksi Inalum bakal naik
menjadi 440.000 ton per tahun
dari kapasitas produksi saat
ini yang sekitar 240.000 ton

per tahun.
Selain proyek smelter alumina, Lim bilang, PT Harita
Jaya Raya Group juga membidik proyek pembangunan
pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Maluku Utara. Menurutnya, smelter nikel
di Maluku Utara ini nantinya
berkapasitas sekitar 16.000
ton per tahun. Tapi, "Saat ini
kami masih fokus ke proyek
alumina," katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Anshari
Bukhari bilang, produksi alumina domestik saat ini baru
sekitar 500.000 ton per tahun.
Seluruh produksi ini terserap
oleh PT Inalum untuk menghasilkan sekitar 240.000 ton
aluminium ingot alias aluminium batangan.
Namun, kebutuhan aluminium ingot domestik mencapai
716.000 ton per tahun. Sehingga, sisanya harus diimpor.
Nah, untuk menekan impor
aluminium ingot, Anshari bilang, setidaknya dibutuhkan
pasokan alumina 1,8 juta ton
hingga 2,1 juta ton per tahun.
"Dalam beberapa tahun ke
depan, kebutuhannya akan
terus meningkat," katanya.
Anshari memprediksi, pada
2017, kebutuhan aluminium
ingot domestik mencapai
900.000 ton. Sehingga dibutuhkan pasokan alumina sekitar 2,7 juta ton per tahun. ■

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Peluncuran laptop Toshiba Portege Z10t yang bisa difungsikan sebagai tablet di Jakarta, Kamis (4/7). Komputer tipis
dengan sistem operasi Windows 8 Pro dan layar sentuh 11,6 Full HD ini dibanderol seharga US$ 1.499 per unit.
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Petunjuk Teknis LCGC Keluar Pekan Depan
JAKARTA. Sepekan lagi, peraturan menteri perindustrian
(permenperin) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.
41 Tahun 2013 tentang Mobil
Murah dan Ramah Lingkungan alias Low Cost Green Car
(LCGC) bakal keluar. Petunjuk teknis ini menjadi acuan
bagi pabrikan otomotif untuk
memproduksi mobil murah.
Direktur Jenderal Industri
Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, bilang,
salah satu poin yang diatur
dalam petunjuk teknis ini mengenai patokan harga jual
mobil murah berdasarkan lokasi kantor pusat agen tunggal
pemegang merek (ATPM).

Sehingga, "Harga mobil off the
road maksimal Rp 95 juta,"
katanya, Kamis (4/7).
Tapi, konsumen masih harus membayar harga yang lebih tinggi dari harga patokan
tesebut. Pasalnya, harga ini
belum termasuk biaya lain
seperti pajak daerah, bea balik nama (BBN), dan pajak
kendaraan bermotor (PKB).
Budi bilang, harga patokan
juga bisa berubah seiring dengan perkembangan harga
bahan baku, pergerakan nilai
tukar rupiah, dan inflasi. Perubahan harga pun bisa terjadi
jika produsen menambah fitur
tertentu, seperti fitur transmisi otomatis dan kelengkapan
keselamatan kendaraan.
Tapi, Budi bilang, perubah-

an harga yang ditoleransi
maksimal sekitar 15%. "Penyesuaian harga baru bisa dilakukan satu tahun setelah resmi
mendapat insentif," jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Anshari
Bukhari, mengungkapkan,
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat telah menandata-ngani draf petunjuk teknis mobil
murah ini. Saat ini, petunjuk
teknis tersebut dalam proses
pengesahan di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Sudah dikirim ke Kemkumham awal pekan ini, biasanya prosesnya seminggu,"
katanya.
Setelah disahkan, ATPM
sudah bisa mengajukan formulir pendaftaran aplikasi

rencana penggunaan kendaraan bermotor (RPKB) untuk
memproduksi dan memasarkan mobil murah.
Ketua I Gabungan Industri
Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto belum bisa berkomentar
tentang patokan harga ini,
karena ATPM punya kebijakan sendiri.
Indri Hadiwijaya, General
Marketing & Communication PT Nissan Motor Indonesia, juga enggan berkomentar
soal harga ini. "Soal harga,
kami belum bisa berkomentar, karena Nissan baru
launching mobil murah pada
tahun 2014," katanya.
Tendi Mahadi, Aceng Nursalim
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Kepemimpinan ala Starbucks Pasca Resesi

S

tarbucks dan pendirinya, Howard Schultz,
merupakan pemimpin
pasar dan pemimpin dengan
200.000 karyawan yang melayani 60 juta pelanggan setiap minggu di 18.000 gerai
di 60 negara. Di kuartal kedua 2008, pendapatan Starbucks menurun 21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejak saat itu,
Starbucks di bawah pimpinan Schultz berjanji untuk
kembali merebut mahkota kedai kopi dunia.
Tujuh “tindakan berani”
Starbucks yang menjadi fundamental setiap tindakan di
front end dan back end adalah: mempertahankan posisi
otoritas kedai kopi, melibatkan dan menginspirasi para
karyawan yang disebut sebagai “partner”, menyulut kedekatan emosional dengan pelanggan, mengembangkan
diri ke pasar global dengan
menjadikan setiap gerai sebagai bagian dari komunitas
lokal, mengutamakan produkproduk yang ramah lingkungan dan etis fair trade, membentuk platform pertumbuhan
yang inovatif, dan mempraktikkan model ekonomi berkesinambungan.
Dengan mengalami masamasa sulit selama resesi besar yang dimulai 2008 lalu,

Starbucks telah mengalami
empat fase: pertumbuhan
yang luar biasa pesat, masa
ekonomi sulit, masa penyembuhan (recovery period), dan
masa transformasi. Cara bagaimana Starbucks bertransformasi menjadi benchmark
bisnis-bisnis lain.
Schultz sendiri berpegang
kepada perspektif kepemimpinannya yang agak “kurang
lazim” di mata bisnis, yaitu
menempatkan cinta kasih,
kemanusiaan, dan kerendahan hati di atas organisasi
yang dipacu oleh performance
alias prestasi kerja. Dengan
perspektif ini, Schultz yakin
bahwa prestasi dan hasil kerja bisa lebih dipacu.
Brand Starbucks yang
menggambarkan caring terhadap lingkungan, para karyawan yang merupakan partner
utama, para pemasok, dan
para pelanggan, bukan hanya
slogan belaka. Sebagaimana
Nordstrom, Four Seasons,
dan Zappos, Starbucks berada
di ranking superb customer
service yang sama. Selain itu,
Starbucks juga memberikan
pinjaman sebesar US$ 15 juta
kepada para petani kopi di
Meksiko dan Indonesia sebagai bagian dari kepemimpinan perdagangan beretika.
Lima prinsip kepemimpinan berdasarkan “kasih”

Jennie S. Bev,
Pebisnis dan Pengajar
Bermukim di California
Starbucks disadur dari Leading the Starbucks Way: Five
Principles for Connecting with
Your Customers, Your Products, and Your People oleh Joseph A. Michelli (McGraw
Hill, September 2013) adalah:
menikmati dan meninggikan,
senang mengasihi dan dikasihi, mencapai persamaan
(common ground), memobilisasi koneksi, dan menghargai
dan menantang konsep kemanusiaan yang ingin diwariskan.
Diana Kelly, manajer distrik Fredericksburg di negara
bagian Virginia, misalnya
memberikan cokelat hangat
kepada seorang laki-laki tak
berumah bernama Dominic.

Ternyata, ia tinggal di kemah
dekat hutan di dekat kedai
kopi Starbucks setempat. Bersama para manajer toko lainnya, Diana mengunjungi
perkemahan tersebut dan
memberikan donasi yang diperoleh dari para pengunjung
Starbucks.
Ini menarik kolumnis Petula Dvorak dari The Washington Post untuk menuliskannya, sehingga menarik
banyak pihak, termasuk para
skeptis yang ingin memenjarakan para anggota perkemahan tersebut, para filantropis gereja, dan pelanggan
Starbucks yang setia memberikan donasi.
Para skeptis memang mudah mencap Starbucks “sok
baik hati”. Namun di era serbainstan, segala sesuatu begitu mudah tersebar. Kebaikan
“palsu” juga bisa dengan sekejap tercium dan menyebar.
Sebaliknya, kebaikan “asli”
dapat memviral berlipat ganda hanya dalam sekejap. Kebohongan dan ketidaktulusan
sulit bertahan di era serbainstan ini.
Belajar dari pendiri Zappos, Tony Hsieh yang “kurang
begitu bersemangat” soal sepatu, Schultz bersemangat
soal pelayanan pelanggan
dan kultur perusahaan yang
“riang gembira” dengan ber-

bagai permainan di tempat
kerja. Schultz sendiri menemukan passion-nya dalam
hal kopi ketika mengunjungi
Italia yang terkenal dengan
espresso dan cappuccino.
Proses pembelajaran para
barista baru di Starbucks berdasarkan riset tentang proses
belajar, yaitu 70% pembelajaran dilakukan sambil kerja
nyata, 20% dari pelatihan
dengan mentor, dan 10% dari
kurikulum bermodul online
university perusahaan.
Penghargaan kepada para
partner (pegawai) baru diawali dengan ritual mencicipi kopi dan coffee passport
selama tiga bulan pertama.
Juga, setiap tahun diadakan
Starbucks Thanksgiving Blend
dengan melibatkan ribuan
manajer gerai.
Kita bisa banyak belajar
dari Starbucks yang menggunakan cara-cara tradisional
dengan “hati” daripada caracara instan untuk mengembalikan omzet mereka yang
menurun drastis. Performance perusahaan yang diukur dari profit akhir tahun
mempunyai korelasi langsung dengan nilai-nilai yang
baik dan akibat positif dari
nilai-nilai tersebut. Komunikasi dengan media dan komunitas lokal juga sangat
penting artinya.
■

Frisian Flag Menjalin
Kemitraan Peternak
BANDUNG. PT Frisian Flag
Indonesia (FFI) membutuhkan banyak pasokan bahan
baku susu segar. Makanya,
produsen olahan susu ini akan
mengembangkan kawasan
Lembang dan Pangalengan
untuk memenuhi pasokan bahan baku yang berkualitas.
Andrew F. Saputro, Corporate Communication Manager Frisian Flag Indonesia,
bilang, kebutuhan bahan baku
susu Frisian Flag mencapai
500 ton per hari. Sedangkan
pasokan susu Frisian Flag
dari Pangalengan dan Lembang per hari mencapai 150
ton. "Kami harapkan program
kemitraan bisa menaikkan
volume produksi susu," ujarnya pada KONTAN, Rabu
(3/7). Sayang, ia tak memerinci besaran penambahan volume produksi susu tersebut.
Investasi yang digelontorkan Frisian Flag untuk program pengembangan kawasan
Lembang dan Pangalengan
mencapai Rp 130 miliar. Program ini akan berlangsung selama empat tahun, mulai ta-

hun 2013 hingga 2017.
Dana ini akan digunakan
untuk pembangunan milk
collection point (MCP) atau
tempat pengumpul susu dari
peternak dengan manajemen
yang baik di Pangalengan. Sedangkan di Lembang akan dibangun desa susu percontohan agar meningkatkan produktivitas usaha peternakan
sapi perah.
Selain menggenjot produksi
susu, Marco Spits, Presiden
Direktur Frisian Flag Indonesia, berharap program ini juga
bisa mengerek harga jual susu
peternak. Saat ini, harga susu
di tingkat peternak Lembang
dan Pangalengan berkisar Rp
3.500 hingga Rp 3.800 per liter,
tergantung dari kualitasnya.
Koesmayadi, Kepala Dinas
Peternakan Jawa Barat, bilang, idealnya, kapasitas susu
per hari per ekor harusnya
mencapai 20 liter. "Sekarang
di Jawa Barat baru 10% peternak yang menyanggupi angka
ideal tersebut," ujarnya.
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