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JAKARTA. Bulan April ini 
menjadi ajang bagi para per-
usahaan yang melantai di bur-
sa untuk memaparkan renca-
na bisnis tahun 2013, terma-
suk PT Astra Graphia Tbk 
(ASGR).

Perusahaan di bidang tek-
nologi informasi dan komuni-
kasi (TIK) ini akan mengang-
garkan belanja modal sebesar 
Rp 300 miliar untuk kepen-
tingan aksi usaha. Dana terse-
but berasal dari kas perusaha-
an serta pinjaman perbankan.
Calvin Lim, Direktur Keuang-
an PT Astra Graphia Tbk me-
nyatakan bahwa belanja mo-
dal ini akan dipakai untuk 
memperbesar cakupan pasar 
TIK di pasar domestik. 

Salah satunya adalah de-
ngan menambah jumlah ja-
ringan bisnis Astra Graphia di 
daerah-daerah. "Rencananya 
akan ada penambahan jaring-
an namun berapa banyaknya 
sampai saat ini masih belum 
kami hitung," katanya dalam 
paparan publik, Kamis (18/4).

Sepanjang 2013 ini, Astra 
Graphia sudah menambah 
dua cabang baru yang terletak 
di Jakarta dan Manado. Sam-
pai saat ini, Astra Graphia su-
dah memiliki 29 cabang di 
penjuru Nusantara dan 81 ca-
bang khusus layanan purnaju-
al di seluruh Indonesia.

Penambahan jaringan ini 
penting mengingat Astra 
Graphia juga berencana me-
ngembangkan divisi solusi 
teknologi informasi lewat 
anak usahanya, yaitu PT Astra 
Graphia Information Techno-
logy (AGIT) dan satu perusa-
haan afi liasi di bidang sejenis, 
yakni PT AGIT Monitise Indo-
nesia. "Tren pertumbuhan 
bisnis TIK tahun ini diprediksi 
lebih besar ketimbang tahun 
2012," papar Calvin.

Perbesar divisi TIK
Sejak 2012, Astra Graphia 

juga membenamkan investasi 
di kedua anak usaha ini untuk 
keperluan ekspansi usaha se-
besar US$ 3 juta. Hasilnya, 
AGIT Monitise sudah melun-
curkan aplikasi pembayaran 
secara mobile berbasis 
BlackBerry Messenger. 

Nah, tahun ini, Astra Grap-
hia akan mengembangkan 
aplikasi pembayaran lain, se-
perti untuk kartu kredit de-
ngan sistem operasi lain, se-
perti Android. Menurut Calvin, 
Astra Graphia akan mewujud-
kan rencana ini pada semester 

kedua tahun ini.
Calvin berharap, rencana 

ekspansi ini  bisa mendong-
krak pendapatan divisi TIK. 
Tahun ini, divisi TIK ditarget-
kan memberi kontribusi 50% 
dari target pendapatan Astra 
Graphia. Sisanya berasal dari 
divisi solusi dokumen. Tahun 
lalu, divisi TIK sanggup mem-
beri kontribusi sekitar 40%. 

Tahun lalu, Astra Graphia 
mencatatkan pendapatan Rp 
2,06 triliun atau naik 19,65% 
dari pendapatan 2011 yang 
sebesar Rp 1,73 triliun. Tahun 
ini, perusahaan ingin memacu 
pertumbuhan dua digit.   ■

Berbicara mengenai eko-
nomi, situasi ekonomi 
saat ini, dan perkem-

bangan ekonomi positif mau-
pun negatif, tidak pernah 
terlepas dari indikator-indi-
katornya. Cukup banyak mi-
tos yang beredar tentang eko-
nomi yang “maju” maupun 
yang “mundur”. Pembangun-
an ekonomi yang kini kita 
nikmati sesungguhnya sa-
ngat parsial dan tidak bisa 
digeneralisasikan sebagai 
“luar biasa” hebat, walaupun 
Indonesia sudah jadi anggota 
G20 dan diharapkan menjadi 
ekonomi raksasa dunia tahun 
2050 mendatang.

Pertumbuhan ekonomi 
regional dan spesifi k di wila-
yah-wilayah tertentu bisa sa-
ngat berbeda dengan yang 
berada di region dan wilayah 
lainnya. Sebagai contoh, per-
tumbuhan di Bogor, Jawa 
Barat, tidak bisa disamakan 
dengan pertumbuhan di Ulu-
watu, Bali, atau Medan, Su-
matra Utara. Demikian pula 
di negara lain, kita tidak bisa 
menyamakan pertumbuhan 
ekonomi di San Jose, Silicon 
Valley, dengan Des Moines, 
Iowa, walaupun sama-sama 
di Amerika Serikat (AS).

Beberapa indikator ekono-
mi yang populer diterangkan 
berikut. Pertama, jumlah jam 
kerja per minggu. Di kota 

manufaktur, jumlah jam ker-
ja bisa lebih panjang daripa-
da di kota pelajar, misalnya. 
Ini normal dan dari sampling 
ratusan bahkan ribuan data 
poin dan data set, bisa dicari 
median dan rata-ratanya. 
Apabila terjadi PHK, akan 
bisa terlihat jelas penurunan 
jumlah jam kerja.

Kedua, klaim PHK dan 
pesangon yang dikeluarkan. 
Baik besar jumlah maupun 
jumlah pekerja yang meneri-
manya bisa dijadikan indi-
kator yang tepat. Jumlah ini 
dikurangi dari jumlah peker-
ja periode lampau. Di negara-
negara yang bersistem sosia-
lis, hal ini bisa dengan sangat 
mudah didata mengingat 
klaim-klaim ini langsung di-
tangani oleh negara. Di AS, 
ini disebut unemployment 
benefi t yang berbeda dengan 
severance package. Yang per-
tama dibiayai oleh pajak dan 
yang kedua dibiayai oleh pro-
fi t perusahaan.

Ketiga, jumlah order yang 
masuk di perusahaan-per-
usahaan manufaktur. Kom-
ponen ini merupakan indika-
tor utama mengingat jumlah 
order biasanya memberikan 
jumlah jam kerja dan jumlah 
pekerja yang positif. Ini juga 
merupakan acuan untuk om-
zet di masa depan.

Keempat, performance 

dari supplier. Kecepatan dan 
ketepatan kualitas dan kuan-
titas supplier bahan mentah 
dan setengah jadi merupakan 
penentu siklus bisnis yang 
patut diperhitungkan. Tentu 
setiap industri berbeda, se-
hingga ini merupakan tan-
tangan bagi para periset.

Kelima, izin pendirian 
bangunan baru, terutama 
izin untuk properti di kom-
pleks-kompleks perumahan 
dan di distrik-distrik fi nansi-
al urban. Tentu ini juga 
mempunyai risiko bahwa 
data yang disampaikan mem-
punyai cacat validitas meng-
ingat bubble properti bisa 
membuat data tidak mempu-
nyai makna yang sesungguh-

nya. Namun, indikator lain-
nya seperti harga rata-rata 
penyewaan properti dan bu-
ying multiplier membantu ke-
jernihan informasi.

Keenam, suplai uang. Ini 
jelas erat hubungannya de-
ngan bank sentral, inflasi, 
dan nilai tukar. Berapa ba-
nyak uang yang beredar me-
nentukan nilai dan kelangka-
annya. Semakin banyak yang 
beredar, nilai uang semakin 
menurun. Yang dimaksud 
dengan jumlah peredaran 
uang bisa dibedakan atas: 
peredaran uang yang dipe-
gang oleh individu maupun 
institusi dan peredaran uang 
yang dipegang oleh bank da-
lam berbagai bentuk program, 
seperti tabungan, giro, depo-
sito, pinjaman, dan lainnya.

Ketujuh, suku bunga. Suku 
bunga juga ditentukan oleh 
bank sentral, namun suku 
bunga yang dikenakan kepa-
da konsumen ditentukan oleh 
bank-bank yang bersangkut-
an. “Uang murah” ditawar-
kan bank ketika suku bunga 
diturunkan untuk mening-
katkan pinjaman. “Uang ma-
hal” terjadi ketika bank me-
nawarkan suku bunga yang 
tinggi. Yang menarik di Indo-
nesia, masyarakat sudah ter-
biasa dengan “uang mahal” 
yang meninggikan economic 
cost keseluruhan. Indonesia 

sudah lama berkultur high 
cost economy dan tampaknya 
masih bisa diterima konsu-
men sehingga jadi “surga” 
para pengusaha perbankan.

Kedelapan, harga sewa 
properti rata-rata. Harga 
sewa yang tinggi menunjuk-
kan kebutuhan (demand) 
yang tinggi yang berbanding 
terbalik dengan suplai. De-
mand yang tinggi properti-
properti komersial merupa-
kan indikator valid akan ce-
rahnya kondisi ekonomi. 
Demikian pula properti tem-
pat tinggal yang berada di 
wilayah-wilayah yang sedang 
naik perekonomiannya.

Akhir kata, memang Indo-
nesia terkadang membi-
ngungkan dengan berbagai 
anomali-anomalinya. Na-
mun, jika diperhatikan sek-
sama, tampak jelas bahwa 
prinsip-prinsip ekonomi se-
derhana seperti supply and 
demand mewarnai setiap 
langkah kondisi ekonomi 
yang akhirnya bisa dibaca 
dengan indikatornya.

Jadi, kalau ada yang ber-
pendapat bahwa “kalau harga 
properti naik di Indonesia, 
tidak bakal turun lagi”, itu 
hanyalah mitos belaka. Ja-
ngan termakan mitos. Perha-
tikanlah indikator-indikator 
ekonomi. Jadilah pelaku eko-
nomi yang cerdas.  ■

JAKARTA. Industri domestik  
yang tumbuh cukup signifi kan 
membuat produsen kimia 
khusus industri, PT Clariant 
Indonesia, menargetkan per-
tumbuhan bisnis di atas per-
tumbuhan produk domestik 
bruto nasional 2013 yang ber-
kisar di atas 6%.

Hans Herrel, Presiden Di-
rektur Clariant Indonesia ya-
kin target yang dicanangkan 
bakal tercapai. Pasalnya, per-
tumbuhan ekonomi Indonesia 
sebagian besar masih dito-
pang konsumsi domestik. 
"Konsumsi yang tinggi tentu 
membuat permintaan bahan 
kimia bagi industri juga terus 
naik," katanya, Kamis (18/4).

Sayang, Herrel belum mau 
menyebutkan angka pasti 
penjualan Clariant di pasar 

Indonesia. Yang jelas, penda-
patan di 2012 tumbuh dua kali 
lipat dari produk domestik 
bruto Indonesia.

Sekedar informasi, perusa-
haan asal Swiss ini memang 
memasok produk kimia ke 
berbagai industri, seperti pro-
duk adiktif, deterjen, emulsi, 
pigmen, atau bahan kimia 
khusus produk tekstil.

Clariant memang sangat 
berharap dari pasar Indone-
sia. Menurut Herrel, Indonesia 
adalah pasar dengan pertum-
buhan terbesar kedua terting-
gi di kawasan Asia setelah 
China. Secara global, penda-
pata Clariant mencapai seki-
tar CHF 6,04 miliar di tahun 
fi skal 2012.

Supaya target bisnis di In-
donesia tercapai, Clariant 

akan memperbesar penetrasi 
pasar ke industri tekstil. Per-
usahaan ini berencana mema-
sok bahan kimia untuk indus-
tri tekstil yang ramah ling-
kungan. Menurut Herrel, 
penerapan bahan baku yang 
ramah lingkungan akan mem-
beri keuntungan bagi industri 
tekstil bila ingin menembus 
pasar ekspor.

Pasalnya, beberapa negara 
memasang standar tinggi bagi 
produk yang ingin masuk ke 
negaranya, termasuk dalam 
hal keamanan konsumen dan 
lingkungan.

Selain  itu, Clariant Indone-
sia juga berencana akan mem-
perbesar kapasitas produksi. 
Salah satunya adalah dengan 
memperbesar kapasitas pab-
rik Clariant di Tangerang. 

"Sekarang sedang tahap kon-
struksi," kata Herrel.

Namun, Herrel belum mau 
membeberkan berapa besar 
tambahan kapasitas produksi 
dari pabrik di Tangerang. 
Yang pasti, saat ini, total kapa-
sitas produksi Clariant dari 
enam pabrik yang mereka mi-
liki di Indonesia mencapai se-
kitar 300.000 ton per tahun.

Sayang, untuk pasokan ba-
han baku, Clariant Indonesia 
masih mengandalkan bahan 
baku kimia asal impor. Sebab, 
industri hulu kimia di Indone-
sia belum berkembang. Paso-
kan bahan baku lokal baru 
20%-30% dari total kebutuhan 
bahan baku industri kimia 
yang berada di Indonesia.

Tendi Mahadi

Kami akan menambah jaringan Astra 
Graphia di tahun ini.
Calvin Lim, Direktur Keuangan 
PT Astra Graphia Tbk

Astra Graphia 
Fokus Garap 
Divisi TIK
Perusahaan ini menyiapkan belanja modal Rp 300 miliar 

Cindy Silviana Sukma

TEKSTIL■

Clariant Siap Perbesar Pasar Kimia Nasional

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Kabar baik bagi 
industri tekstil dan produk 
tekstil (TPT) domestik. Dalam 
tiga bulan pertama tahun 
2013, ekspor tekstil Indonesia 
bisa tumbuh dua digit. Per-
mintaan dari beberapa negara 
mulai menggeliat. Industri 
bersiap menghadapi pasar 
bebas ASEAN.

Ade Sudrajat, Ketua Asosia-
si Pertekstilan Indonesia 
(API) mengatakan selama 
kuartal I-2013, ekspor tekstil 
Indonesia tumbuh 16% menja-
di US$ 3,65 miliar dari periode 
serupa tahun lalu yang terca-
tat US$ 3,15 miliar. Ini meru-
pakan imbas dari permintaan 
pasar ekspor tradisional yang 
tumbuh. "Ekspor tekstil di 
kuartal lalu naik," katanya di 
pameran Indo Inter Tex 2013, 
Kamis (18/4).

Menurut Ade, pasar ekspor 
ke Amerika Serikat serta Ero-
pa masih menjadi penopang 
utama kinerja ekspor tekstil 
nasional. Selain kedua wila-
yah ini, Jepang juga menjadi 
pasar ekspor tekstil yang 
menggiurkan setelah berlaku 
kerjasama perdagangan Indo-
nesia - Jepang atau Indonesia 
Jepang Economic Partner-
ship (IJEPA) 

Sebetulnya, industri tekstil 
domestik sudah menjajaki 
ekspor ke negara lain. Namun, 
daya beli yang belum kuat 
membuat penetrasi ke negara 
lain cukup sulit, termasuk ke 
negara di Asia Tenggara. "Per-
dagangan kami ke ASEAN 

masih kecil," lanjut Ade.
Namun masuk ke pasar Asia 

Tenggara tetap terbuka lebar. 
Bila pelaksanaan ASEAN Eco-
nomic Community di 2015 
nanti terlaksana, Ade yakin 
produk tekstil Indonesia siap 
menyerbu pasar Asia Tengga-
ra. Soalnya, struktur industri 
tekstil di Indonesia terbilang 
komplet dan punya kelebihan 
ketimbang negara Asia Teng-
gara lainnya, yakni punya in-
dustri tekstil dari hulu sampai 
hilir, mulai produksi serat 
sampai pakaian jadi. 

Namun Ade tetap mewaspa-
dai dampak penerapan pasar 
bebas ASEAN. Sebab, dari se-
kitar 650 juta penduduk di 
Asia Tenggara, Indonesia yang 
memiliki 240 juta penduduk 
adalah pasar yang potensial. 
Alhasil, produk tekstil impor 
berpeluang makin menggem-
pur pasar lokal.

Seharusnya, industri tekstil 
lokal mendapat bantuan un-
tuk mengamankan pasar do-
mestik, mulai pemenuhan pa-
sokan energi hingga tidak ada 
pengenaan pajak pendapatan 
nilai seperti negara lain.

Menteri Perindustrian MS 
Hidayat mengakui, kelemahan 
industri tekstil nasional ini. 
Pihaknya akan menyusun ro-
admap pembangunan industri 
TPT nasional yang fokus pada 
pengembangan mesin tekstil 
supaya produk tekstil lokal 
memiliki daya saing.

Tendi Mahadi

BLOOMBERG/Dadang Tri

Struktur industri tekstil di Indonesia terbilang komplit dan 
punya kelebihan ketimbang negara Asia Tenggara lainnya.

Kuartal I, Ekspor 
Tekstil Naik 16%Mencermati Indikator Ekonomi

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Mencermati Indikator Ekonomi

INDUSTRI KIMIA■

Keramika 2013

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Pameran Keramika 2013 di Jakarta Convention Center, Kamis (18/4). Industri keramik di Indonesia terus meningkat setiap 
tahun. Selain itu, industri keramik juga sedang melalui fase yang melesat jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, 
hampir 90% dari pelaku industri sudah menggunakan teknologi digital dalam proses produksi. 

Harga Saham 
Astra Graphia

(Rp per saham) 

1.880

1.350

18 Okt 2012 18 April 2013

(Rp per saham)

1.880

1.350

Kinerja PT Astra Graphia Tbk
2012 2011

Pendapatan Rp 2,06 triliun Rp 1,72 triliun
Laba Rp 171,19 miliar Rp 139,47 miliar

Sumber: RTI Bloomberg


