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JAKARTA. Produsen produk 
kimia asal Kanada Potash 
Corporation siap memperbe-
sar penetrasi pasar di Indone-
sia. Langkah ini sejalan de-
ngan rencana bisnisnya. 

Chief Executive Officer 
(CEO) Potash Corporation, 
William J Doyle mengatakan, 
potensi pasar yang lumayan 
besar menjadi alasan utama 
perusahaan untuk melakukan 
penetrasi di Indonesia. Renca-
na ekspansi dari beberapa 

perusahaan Badan Usaha Mi-
lik Negara (BUMN) dan per-
usahaan swasta di tanah air 
juga turut mendukung pening-
katan permintaan produk Po-
tash Corporation.

Ekspansi dari beberapa 
produsen pupuk di Indonesia 
misalnya, bakal mendongkrak 
permintaan produk Potash. 
"Kami adalah salah satu pe-
masok terbesar pupuk dan 
bahan bakunya di Indonesia," 
jelas Doyle, Kamis (21/11).

Sekedar informasi, Potash 
mulai melakukan ekspansi 
secara berkesinambungan di 
beberapa pabrik milik perusa-

haan yang berasal dari Kanada 
itu sejak tahun 2005 lalu. 
Hingga akhir 2014, total nilai 
investasi yang ditanamkan 
Potash diperkirakan menca-
pai CAD 8,27 miliar.

Sebenarnya, Potash sudah 
mengekspor produknya ke 
Indonesia selama 40 tahun. 
Saat ini, kata Doyle, Indonesia 
menjadi pasar Potash dengan 
pertumbuhan terbesar di du-
nia. Makanya, ke depan Po-
tash ingin memperbesar pang-
sa ekspor di Indonesia. Sa-
yangnya, Doyle enggan 
mengungkapkan besaran nilai 
bisnis di Indonesia.

Selain dari perusahaan 
BUMN, beberapa perusahaan 
swasta terutama di sektor in-
dustri perkebunan seperti 
Wilmar Group juga telah men-
jadi konsumen Potash. 

Doyle bilang, sektor perke-
bunan di Indonesia tumbuh 
pesat. Ia mencontohkan, per-
tumbuhan produksi minyak 
sawit mentah (crude palm 
oil) dari Indonesia jauh lebih 
tinggi ketimbang negara Ma-
laysia selama 10 tahun ter-
akhir. 

Nah, kondisi ini otomatis 
membuka peluang bisnis bagi 
Potash. "Perusahaan-perusa-
haan perkebunan di Indonesia 
berencana untuk terus ber-
ekspansi, sehingga perminta-
an produk kami akan terus 
meningkat," kata Doyle.

Tendi Mahadi
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Potash sudah mengekspor produknya ke Indonesia selama 40 
tahun.

Dengan angka penjualan semen yang sudah 
tinggi, pertumbuhan jadi terlihat melambat.
Widodo Santoso, 
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia

JAKARTA. Ekspor semen asal 
Indonesia dalam 10 bulan per-
tama tahun ini tumbuh signifi -
kan. Pendorongnya adalah 
pasokan semen di dalam ne-
geri yang melimpah lantaran 
adanya penambahan kapasi-
tas produksi para produsen 
semen nasional sejak bebera-
pa tahun terakhir.

Ketua Umum Asosiasi Se-
men Indonesia Widodo Santo-
so mengungkapkan, tahun ini, 
penjualan semen ke pasar luar 
negeri semakin intensif. Pa-
salnya, "Kelebihan pasokan 
semakin besar, sehingga eks-
por ikut naik," jelasnya, Kamis 
(21/11).

Berdasarkan data ASI, eks-
por semen sepanjang Januari 
hingga Oktober 2013 menca-
pai 137.804 ton, naik 43,5% 
dari periode yang sama tahun 
lalu. Lonjakan ekspor yang 
cukup signifi kan itu juga terja-
di jenis klinker. Ekspor klin-
ker selama 10 bulan pertama 
tahun ini mencapai 396.934 
ton atau tumbuh 295,29% ke-
timbang periode yang sama 
tahun lalu.

Peningkatan ekspor semen 
terjadi pada beberapa produ-
sen semen pelat merah. PT 
Semen Indonesia Tbk melalui 
PT Semen Padang dan PT Se-
men Tonasa misalnya, selama 
Januari hingga Oktober 2013 
mampu mencatatkan pertum-
buhan ekspor cukup besar.

Selama Januari hingga Ok-
tober 2013, Semen Padang 
mencatatkan mengekspor 
60.170 ton semen, jauh lebih 
tinggi dari periode yang sama 
tahun lalu yang sebanyak 
3.800 ton. Sedangkan Semen 
Tonasa selama Januari hingga 
Oktober 2013 mampu meng-

ekspor 230.300 ton, naik 
297,8% ketimbang periode 
yang sama tahun lalu.

Berlanjut di 2014
Peningkatan volume ekspor 

semen nasional ini diperkira-
kan masih bakal berlanjut 
hingga tahun depan. Bahkan, 
Widodo memprediksi, lonjak-
an ekspor tahun depan bakal 
lebih tinggi ketimbang tahun 
ini.

Widodo bilang, peningkatan 
pasokan semen nasional ma-
sih akan terus berlangsung 
hingga tahun depan. Pasalnya, 
"Beberapa produsen semen 
masih dalam proses ekspan-
si," tuturnya.

Saat ini, beberapa produsen 
semen yang siap mengeopera-
sikan pabrik barunya secara 
komersial pada tahun 2014, 
antara lain PT Holcim Indone-
sia Tbk yang berlokasi di Tu-
ban. Rencananya, pabrik ber-
kapasitas 1,7 juta ton ini akan 
beroperasi penuh pada kuar-
tal I-2014.

Bila sudah beroperasi pe-
nuh, Holcim akan melanjut-
kan ekspansi dengan memba-
ngun pabrik Tuban tahap II 
dengan kapasitas sama seper-
ti pabrik tahap I. Alhasil, ka-
pasitas produksi Holcim pada 
2015 bakal mencapai 10 juta 
ton per tahun. 

Selain didorong oleh kena-
ikan kapasitas produksi oleh 
beberapa produsen di dalam 
negeri, Widodo bilang, pening-
katan ekspor juga disebabkan 
pertumbuhan konsumsi se-
men domestik yang lebih ren-
dah dibanding peningkatan 
produksi.

Maklum saja, akibat per-
tumbuhan ekonomi yang me-
lambat, banyak proyek pro-
perti yang pembangunannya 

tersendat. Menurun Widodo, 
daya beli masyarakat juga 
membuat permintaan semen 
di pasar ritel ikut turun. Se-
mentara itu, proyek infra-
struktur pemerintah baru 
mulai gencar direalisasikan 

menjelang akhir tahun. Kondi-
si ini membuat selisih (gap) 
antara pasokan dan perminta-
an domestik makin melebar.

Sepanjang Januari sampai 
Oktober 2013, konsumsi se-
men domestik mencapai 47,15 

juta ton, tumbuh 5,71% ketim-
bang periode yang sama tahun 
lalu yang sebanyak 44,6 juta 
ton. "Dengan angka konsumsi 
yang sudah tinggi, pertumbuh-
an jadi terlihat melambat," 
ungkap Widodo.    ■

Ekspor Semen Melonjak
Kenaikan ekspor bakal berlanjut hingga tahun depan karena ekspansi perusahaan semen
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Ekspor semen Januari hingga Oktober 2013 naik 43,5% dari periode yang sama tahun lalu.

Potash Ingin Perbesar 
Pasar di Indonesia

Sektor agro 
tumbuh pesat 

mendorong 
permintaan 

produk kami.

■MANUFAKTUR

Teknologi-teknologi inte-
rupsi seperti smartpho-
nes, tablet, dan laptop 

yang dilengkapi dengan keku-
atan internet via Wi-Fi dan 
data generasi ketiga (3G) 
memberikan kemampuan bak 
superhero bagi konsumen 
abad ke-21 ini. Beberapa ta-
hun lalu, mereka tidak mem-
punyai kekuatan sedemikian 
besar. 

Generasi Milenial kini 
sudah lulus kuliah dan me-
mulai keluarga sendiri. Mere-
ka juga sudah menjadi ekse-
kutif muda dengan kekuatan 
digital native. Tentu saja ini 
dalam konteks urban dan ne-
gara-negara maju maupun 
berkembang yang dekat segala 
sesuatu nan serba instan, ce-
pat, cerdas, dan dimotori oleh 
kekuatan internet dan smart-
phone. 

Mereka adalah konsumen 
era digital yang super cerdas 
dan mempunyai akses instan 
untuk mengecek harga mela-
lui barcode setiap produk. 
Dengan men-scan barcode 
dengan smartphone applica-
tion tertentu, komparasi har-
ga bisa dibaca. Perang harga 
menjadi super instan, sehing-
ga para penjual yang keting-
galan zaman dengan gaptek-
nya jelas akan sulit meme-
nangkan kompetisi.

Mereka melakukan banyak 

hal via smartphone dan kom-
puter tablet mereka. Mereka 
chatting, saling kirim pesan-
pesan teks via Whatsapp, bi-
cara tatap muka dengan Sky-
pe, saling tukar cerita via 
Facebook, Twitter, dan berba-
gai aplikasi lainnya. 

Mereka juga kuliah jarak 
jauh dan nonton berbagai vi-
deo melalui gadget-gadget 
tersebut. Mereka bersosialisa-
si dan berkarya dengan alat-
alat digital super smart se-
hingga segala informasi di-
dapatkan secara instan tanpa 
perlu banyak menunggu. 

Era konsumen super cer-
das ini juga memberikan pe-
luang bagi para super kreatif. 
Mereka yang super inovatif 
dengan berbagai produk dan 
konten baru mempunyai pe-
luang untuk melejit super 
tinggi melalui skalabilitas 
luar biasa. Bisa saja, usaha 
Anda memproduksi hardware 
atau software, namun keku-
atan konten alias isi dari 
software juga tidak kalah he-
batnya. Sebab, inilah yang 
sesungguhnya membuat kon-
sumen tergila-gila.

Menurut data dari Global 
Mobile Data Traffi c Forecast 
Cisco, trafi k data mobile glo-
bal akan berlipat 26 kali lipat 
di antara tahun 2010 dan 
2015. Jadi, dengan kata lain, 
para konsumen super smart 

ini akan sangat kritis menge-
nai isi dari perangkat gadget 
mereka. Tentu hardware ma-
sih merupakan kesempatan 
emas bagi para pengusaha, 
namum aliran uang juga 
memberikan kesempatan 
emas bagi para pembuat kon-
ten.

Kapitalisasi para konsu-
men super smart ini bisa saja 
dengan berbagai bentuk. Di 
Indonesia, yang sudah cukup 
populer adalah pembuatan 
berbagai aplikasi untuk game, 
aplikasi untuk ebook dan e-
magazine, dan aplikasi utili-
tas lainnya. K-Pop alias Ko-
rean Pop dengan bubble gum 
music mereka yang ceria dan 
polos serta berkostum pastel 
warna warni memberikan 

warna baru bagi aplikasi-
aplikasi music download dan 
layar-layar smartphone. 

Cepat dan tanpa menung-
gu merupakan karakteristik 
generasi ini yang tidak di-
jumpai dalam generasi-gene-
rasi sebelumnya. Ini mem-
bentuk karakter yang “tidak 
sabaran.” Konsumen bersifat 
“tidak sabaran” seperti ini 
mau tidak mau membentuk 
juga produk-produk dan ber-
bagai jenis pelayanan yang 
“serba instan.” 

Kalah dari segi ke-instan-
an, maka bisa dipastikan 
Anda gagal, kecuali untuk 
produk-produk yang memang 
tidak bisa instan, seperti pro-
duk-produk wisata, makanan 
lambat saji, barang-barang 
mewah bermerek, dan seba-
gainya.

Jadi, bisnis Anda pun ti-
dak terkecualikan dari kebu-
tuhan akan adaptasi super 
smart untuk menghadapi kon-
sumen smart yang peka akan 
berbagai teknologi smart yang 
bertebaran di mana-mana. 
Konsep yang ditelurkan oleh 
Internet adalah one-on-one, 
alias customization dan per-
sonalization. 

Dengan tumbuh suburnya 
berbagai gadget pasca-inter-
net, one-on-one sudah digan-
tikan dengan one-on-many 
bahkan one-on-everything. 

Identifi kasi individu bisa di-
peroleh baik dengan informa-
si yang dimasukkan secara 
individu maupun informasi 
data mining dari cookies dan 
berbagai aplikasi analitiks 
yang bisa dibedakan tingkat 
dan elemennya. 

Tawaran dari pemilik 
bisnis adalah penyampaian 
produk maupun image produk 
dalam format video, teks, 
gambar dua dimensi, dan 
suara. Bisa saja gamifi kasi 
dilakukan untuk menarik 
perhatian yang lebih lama, 
bahkan juga penyampaian 
dengan para bintang K-Pop 
yang jelas-jelas mengapitali-
sasi format-format tersebut. 

Inti dari pelayanan smart 
consumers adalah interaksi 
melalui berbagai media dan 
gadget. Data-data publik dan 
privat yang telah disetujui 
untuk dirilis tentu merupa-
kan bagian dari paket yang 
untuk menyervis konsumen. 
Misalnya, Zillow.com bukan 
hanya memberi daftar pro-
perti, namun juga memberi-
kan data analitiks akan har-
ga-harga properti di sekitar-
nya, informasi sejarah 
penjualan properti, dan bera-
pa pajak properti yang perlu 
dibayarkan pembeli.

Smart consumers memer-
lukan perusahaan smart yang 
melayani mereka. ■

Menghadapi Smart Consumers di Era Digital

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

Menghadapi Smart Consumers di Era Digital
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Foxconn Melirik Yogyakarta 
sebagai Lokasi Pabrik

JAKARTA. Perusahaan komponen dan teknologi informasi 
(TI) Foxconn Technology Group makin serius dengan ren-
cana investasi di Indonesia. Kabarnya, Foxconn tengah 
melirik Yogyakarta sebagai lokasi pabriknya.

Menteri Perindustrin MS Hidayat mengungkapkan, pe-
tinggi Foxconn telah bertemu dengan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X un-
tuk menyampaikan niat investasinya. "Setelah berbicara di 
Bali, Foxconn berpandangan bahwa Yogyakarta termasuk 
daerah yang diperhitungkan setelah Jakarta, karena ba-
nyak sumber daya manusianya," jelasnya, Kamis (21/11).

Seperti diketahui, Yogyakarta adalah kota pelajar yang 
menghasilkan banyak sarjana teknik elektro yang dibutuh-
kan Foxconn sebagai tenaga kerja di pabriknya. Setelah 
mendapat kepastian ketersediaan lahan, Foxconn berenca-
na bertemu lagi dengan Gubernur Yogyakarta untuk mem-
bicarakan lebih lanjut rencana investasinya.

Catatan saja, sebelumnya Foxconn berencana mena-
namkan modal sekitar US$ 5 miliar sampai US$ 10 miliar 
untuk membangun pabrik komponen di atas lahan seluas 
500 hektare (ha) di Indonesia. Untuk memuluskan rencana 
itu, perusahaan asal Taiwan ini akan membangun infra-
struktur terlebih dahulu, seperti jaringan pemasok atau 
supply chain.

Noverius Laoli

Kapasitas Produksi Pabrik 
Isuzu Mencapai 80.000 Unit

JAKARTA. Meski ekonomi belum pulih, namun PT Isuzu 
Astra Motor Indonesia (IAMI) terus melanjutkan pemba-
ngunan pabrik barunya di Karawang, Jawa Barat. Pabrik 
baru yang diperkirakan mulai beroperasi tahun 2016 ini 
bakal memiliki kapasitas produksi maksimal 80.000 unit 
kendaraan per tahun.

Head of Advertising & Promotion PT Isuzu Astra Motor 
Indonesia, Maman Fathurrohman menuturkan, pemba-
ngunan pabrik baru Isuzu sudah dimulai sejak sebulan lalu. 
"Pada awal beroperasi, kapasitas produksinya sekitar 
50.000 unit per tahun. Namun kelak, kapasitas produksi 
maksimalnya mencapai 80.000 unit kendaraan per tahun," 
jelasnya kepada KONTAN baru-baru ini.

Pabrik ini akan memiliki fasilitas produksi, seperti fra-
ming untuk giga, welding, painting, assembling, ware-
house, vehicle stock yard, dan tear down area. Selain itu, 
ke depan di kompleks pabrik tersebut bakal dibangun juga 
gedung perkantoran. Adapun nilai investasi yang disiapkan 
untuk pabrik ini sebesar Rp 1,3 trilliun.

Menurut Maman, pada awal beroperasi pabrik baru ini 
hanya akan memproduksi kendaraan untuk memasok ke-
butuhan domestik. Setelah itu, secara bertahap Isuzu mulai 
mengekspor kendaraan produksi pabrik barunya.

Jika sesuai rencana, pembangunan fi sik pabrik baru Isu-
zu bakal rampung pada akhir 2015. Sehingga, awal 2016 
pabrik ini bisa berproduksi secara komersial.

Francisca Bertha Vistika

Penjualan Semen Nasional

Keterangan Sept. 2013 Sept. 2012 Jan - Sep 2013 Jan-Sep 2012
PT Semen Indonesia Tbk 2,33 juta ton 2,13 juta ton 18,23 juta ton 15,95 juta ton
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 1,60 juta ton 1,63 juta ton 12,66 juta ton 12,74 juta ton
PT Holcim Indonesia Tbk 778.000 ton 827.000 ton 6,03 juta ton 6,20 juta ton
PT Semen Baturaja Tbk 123.000 ton 99.000 ton 865.000 ton 930.000 ton
Lain-lain 498.000 ton 475.000 ton 3,78 juta ton 3,63 juta ton
Total 5,32 juta ton 41,57 juta ton 39,46 juta ton
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia & Riset KONTAN

Ekspor Semen
(per Oktober)

Jan - Okt 2013
Jan - Okt 2012

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

137.804 ton
96.039 ton


