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JAKARTA. Bagi para investor 
dari negeri China, Indonesia  
masih menjadi salah satu lo-
kasi investasi yang menarik. 
Meski didera beberapa kenda-
la, tahun ini, kucuran investasi 
dari negeri tirai bambu ini di-
targetkan paling tidak menya-
mai pencapaian tahun lalu. 

Sekretaris Pertama bidang 
Ekonomi dan Perdagangan 
Kedutaan Besar Republik 
Rakyat China (RRC) untuk 
Indonesia, Xu Qi Yi menilai, 
pengusaha asal negerinya ma-
sih meminati sektor-sektor 
langganan investasi di Indone-
sia. Beberapa sektor yang di-
bidik adalah infrastruktur, 
manufaktur, pertanian, hingga 
tambang. "Contohnya infra-

struktur, pengusaha dari ne-
geri kami makin banyak yang 
membangun pembangkit lis-
trik (power plant) di sini," ka-
tanya, Kamis (30/5).

Selama tahun 2012 lalu, Ba-
dan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) mencatat, nilai 
investasi langsung China ke 
Indonesia mencapai US$ 141 
juta. "Tahun ini, saya yakin 
minimal menyamai tahun 
lalu," lanjut Xu.

Tahun lalu, investasi China 
tercatat naik 9,9% dibanding 
realisasi investasi di 2011 yang 
mencapai US$ 128,2 juta. Se-
dangkan pada tahun 2010, in-
vestasi dari China mencapai 
US$ 173,6 juta.

Selain soal investasi, Xu 

juga bilang, potensi penggen-
jotan perdagangan nonmigas 
dari China juga terbilang be-
sar. Apalagi, pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia akan 
meningkatkan kebutuhan pe-
laku industri untuk mening-
katkan kebutuhan barang 
modal mereka.

Untuk merealisasikannya, 
menurut Xu, pelaku industri 
di China akan terus memper-
kenalkan produk-produk me-
reka di Indonesia. Salah satu-
nya melalui pameran mesin 
dan peralatan yang bertajuk 
China Technical Equipment 
and Commodities Exhibition 
2013 di Jakarta International 
Expo (JIExpo) Kemayoran 
Jakarta yang dimulai kemarin 

(30/5) hingga 1 Juni menda-
tang.

Sebagai penyelenggara pa-
meran, PT Wahana Kemalani-
aga Makmur (Wakeni) yakin, 
pameran yang digelar untuk 
yang keduabelas kalinya ini 
bisa mencatatkan transaksi 
lebih tinggi ketimbang penye-
lenggaraaan tahun lalu. Seke-
dar informasi, pada tahun 
2012, pameran ini mencatat 
jumlah transaksi mencapai 
sekitar Rp 5 miliar. "Apalagi, 
peserta pameran juga bertam-
bang dari 60 peserta tahun 
lalu, kini menjadi 80 peserta," 
kata General Manager Wake-
ni, Sofi anto Widjaja.

Tendi Mahadi

Sudah nature-nya permintaan minuman 
alkohol saat Ramadhan turun.
Ronny Titi Heruw, Managing Director 
PT Delta Djakarta Tbk

JAKARTA. Emiten minuman 
beralkohol, PT Delta Djakarta 
Tbk (DLTA), siap menghadapi 
penurunan penjualan selama 
bulan Ramadhan yang seben-
tar lagi tiba. Untuk menekan 
penurunan, DLTA telah me-
nyiapkan beberapa strategi.

Managing Director DLTA 
Ronny Titi Heruw menjelas-
kan, biasanya, permintaan 
minuman beralkohol pada 
bulan Ramadhan memang 
menurun. "Sudah nature-nya 
permintaan di Ramadhan 
akan turun, sebagai gantinya 
kita optimalkan penjualan di 
bulan lain," kata dia, Kamis 
(30/5).

Secara tradisi, Ronny me-
ngatakan, penurunan jumlah 
permintaan minuman berla-

kohol tidak menentu. Kadang 
penurunannya bisa 5%-10% 
dibandingkan dengan bulan 
biasa.

Hanya saja, di tahun ini, 
momentum bulan Ramadhan 
dan lebaran akan jatuh pada 
periode Juli hingga Agustus. 
Masa itu juga merupakan 
masa liburan sekolah. Sehing-
ga, kata Ronny, penurunan 
permintaan diprediksi akan 
cukup tinggi. "Mungkin untuk 
tahun ini bisa turun di kisaran 
10%," ungkapnya.

Agar bisa menggenjot pen-
jualan di bulan lain sehingga 
kinerja tahunan tidak turun 
drastis, DLTA di antaranya 
memfokuskan perluasan ja-
ringan penjualan ke Kawasan 
Indonesia Timur yang selama 
ini belum digarap maksimal.

Ronny menjelaskan, perlu-
asan distribusi di Kawasan 
Indonesia Timur ini akan dila-
kukan dengan penambahan 
kantor cabang dan distributor. 
Sayangnya, ia belum mau 
mengungkapkan target pe-
nambahan kantor cabang dan 
distributor DLTA.

Bikin merek Sodaku
Meski diprediksi menurun, 

hingga tutup tahun ini, Ronny 
menargetkan total penjualan 
tahun ini bisa tumbuh minimal 
menyamai kinerja di tahun 
lalu. Sekedar mengingatkan, 

selama 2012 lalu, penjualan 
DLTA naik 23,3% dari tahun 
sebelumnya. Tahun lalu, pen-
jualan DLTA mencapai Rp 1,7 
triliun. Mayoritas penjualan 
tersebut disumbang oleh pro-
duk andalan DLTA, yakni bir 
Anker. "Tahun ini, kita tetap 
menargetkan tumbuh lebih 
tinggi dari pertumbuhan in-
dustri," ujarnya.

Menurut Ronny, selama ta-
hun lalu, pasar bir domestik 
mencapai sekitar 2,4 juta hek-
toliter. Sehingga, pasar bir ta-
hun ini bisa berada di kisaran 
2,64 juta hektoliter.

Selain fokus di minuman 
beralkohol, DLTA juga mulai 
mengembangkan produk mi-
numan non alkohol yang saat 
ini masih berkontribusi di ba-
wah 1% dari total penjualan. 
Menurut Direktur Keuangan 
DLTA, Alan DV Fernandez, 
tahun ini, DLTA berencana 
memperluas produksi untuk 
minuman soda bermerek So-
daku. "Rencananya dilakukan 
di kompleks pabrik kami di 
Bekasi," kata dia.

Untuk investasi minuman 
non alkhohol ini, DLTA sudah 
menganggarkan belanja mo-
dal Rp 50 miliar-Rp 55 miliar. 
Sementara untuk produk ber-
alkohol, Alan bilang, belum 
ada rencana untuk peningkat-
an kapasitas. Sebab, saat ini 
utilisasi produksi masih di ki-
saran 60% sampai 70%.     ■

Penjualan Bir 
DLTA Bisa 
Turun 10%
DLTA bakal berekspansi ke minuman non alkohol
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Investasi dari China Lebih dari US$ 141 Juta

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di DKI Jakarta
■ Pekerjaan: pembangunan PSD di 
Kws Rusunawa Kota Tapanuli 
Tengah
Nama Satuan Kerja: Satuan Kerja 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman Perkotaan Strategis
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman Perkotaan Strategis III
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan termasuk 
perawatannya (22001) drainase 
kota termasuk perawatannya 
(22009)
Klasifi kasi: kecil
Nilai HPS paket: Rp 
986.274.000,00
Pekerjaan: pembangunan PSD di 
Kws Rusunawa Kota Sawah Lunto
Nama Satuan Kerja: Satuan Kerja 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman Perkotaan Strategis
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman Perkotaan Strategis III
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan termasuk 
perawatannya (22001) drainase 
kota termasuk perawatannya 
(22009)
Klasifi kasi: kecil
Nilai HPS paket: Rp 
986.512.000,00
Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Jumat, 17 Mei –Senin, 3 Juni 2013 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 
Pemberian penjelasan (aanwijzing): 
Kamis, 23 Mei 2013 jam 10.00 WIB 
di Kantor PKPPS Jl. Cipaku V No.1 
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Alamat panitia: Jl. Cipaku V No.1 
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 
Telp. 021-72798986

Lelang Pekerjaan di 
LKPP
■ PPekerjaan: pengadaan jasa 
konsultansi Pengelolaan dan 
Pengembangan Pegawai Serta 
Pengkajian dan Penyusunan 
Kelembagaan, Organisasi dan 
Ketatalaksanaan di Lingkungan 
Sekretariat Kabinet
Agensi: Sekretariat Kabinet (Kode 
Lelang: 722119)
Satuan kerja: Sekretariat Kabinet
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha/ konsultasi 
manajemen yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
800.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
798.540.000,00
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 27 Mei –Selasa, 4 Juni 2013 
melalui website: http://lpse.lkpp.
go.id/eproc/app  

Lelang di Kementerian 
Perhubungan

■ Pembuatan pagar BRC 
pengaman sisi udara tinggi 2,2 M
Agensi: Ditjen Phb Udara (Kode 
Lelang: 6254114)
Satuan kerja: Bandar Udara 
Bandaneira. Bidang/sub. bidang: 
arsitektural/pekerjaan logam 
(21202). Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.365.000.000,00. Nilai HPS paket: 
Rp 1.331.345.000,00
Sumber dana: APBN
Pekerjaan: pembangunan gedung 
terminal. Agensi: Ditjen Phb Udara 
(Kode Lelang: 6255114)
Satuan kerja: Bandar Udara 
Bandaneira
Bidang/sub. bidang: arsitektural/
bangunan non perumahan lainnya
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.320.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.286.345.000,00
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 27 Mei –Selasa, 4 Juni 2013 
melalui website: http://lpse.
dephub.go.id/eproc/ 

Lelang Pekerjaan di 
Jawa Timur
■ Pekerjaan: renovasi interior 
bangunan pada gedung Keuangan 
Negara Biak
Agensi: LPSE Kementerian 
Keuangan Papua (Kode Lelang: 
9124011). Satuan kerja: Gedung 
Keuangan Negara Biak
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil.  Nilai pagu paket: 
Rp 2.000.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.930.000.000,00
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 27 Mei –Minggu, 2 Juni 
2013 melalui website: https://
www.lpse.depkeu.go.id/eproc/  

Lelang Pekerjaan di 
Jawa Tengah
■ Pekerjaan: pembangunan 
konstruksi instalasi IPAL Industri 
Tahu. Agensi: Badan Lingkungan 
Hidup Prov. Jateng (Kode Lelang: 
5149042). Satuan kerja: Badan 
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa 
Tengah. Bidang/sub. bidang: tata 
lingkungan/instalasi pengolahan 
limbah termasuk perawatannya 
(25005).  Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.550.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.549.890.000,00
Sumber dana: APBD
Pendaftaran: Senin, 27 Mei –Rabu, 
5 Juni 2013 melalui website: http://
lpse.jatengprov.go.id/eproc/ 

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya.

Kata “wirausaha” alias 
entrepreneurship se-
ringkali disalaharti-

kan. Miskonsepsi bertebaran 
dan popularitas kata ini se-
ringkali diidentikkan dengan 
bisnis kecil alias small busi-
ness. Lembaga-lembaga kewi-
rausahaan seringkali mem-
perpetuasikan miskonsepsi 
"bisnis kecil” ini.

Sesungguhnya, kewira-
usahaan atau entrepreneur-
ship adalah suatu pola pikir 
yang mendasari fi losofi  bisnis 
dan tindakan-tindakan yang 
berhubungan dengan bisnis. 
Juga seringkali spirit kewira-
usahaan disamakan dengan 
“inovasi,” yang merupakan 
salah satu derivatif darinya.

Seorang wirausahawan/
wirausahawati sejati pasti 
siap menelurkan inovasi-ino-
vasi, namun seorang inovator 
belum tentu mempunyai spi-
rit kewirausahaan. Misalnya, 
para pencipta produk dan 
insinyur IT. 

Tentu saja, para pencipta 
dan insinyur tersebut ada 
juga yang mempunyai spirit 
kewirausahaan, namun 
mempunyai kadar berbeda. 
Inovasi seorang wirausah-
awan/wati bisa berbentuk 
hardcore alias teknikal dan 
sistematik, maupun softcore 
alias bersifat pelaksanaan 
operasional bahkan kultur 

organisasi.
Kewirausahaan merupa-

kan spirit dan dasar pemikir-
an dari berbagai kegiatan 
yang meningkatkan inovasi. 
Howard Stevenson, profesor 
di Harvard Business School 
mendefi nisikan entrepreneur-
ship sebagai “usaha menggali 
kesempatan terlepas dari ke-
beradaan sumber daya yang 
dimiliki saat itu.” Artinya, 
seorang wirausahawan/wati 
sejati terus menggali kesem-
patan yang ada walaupun 
saat itu belum memiliki sum-
ber daya yang berarti.

Keberanian mengambil 
risiko ini yang membedakan 
seseorang mempunyai ke-
mampuan berwirausaha atau 
tidak. Seorang wirausah-
awan/wati sejati menguta-
makan hasil daripada status 
dan posisi yang tertera di 
kartu bisnis. Tujual penca-
paian merupakan pemicu ki-
nerja. Mereka memiliki keya-
kinan yang tinggi akan ke-
mampuan berpikir di luar 
boks dan gelar MBA tidak bisa 
menggantikan kemampuan 
dan keyakinan internal ini.

Kemampuan berwirausa-
ha seseorang bisa dinilai dari 
kemampuan mencari, meng-
hubungkan, dan membentuk 
kesempatan-kesempatan. 
Jadi, dengan kata lain, spirit 
ini memberikan kemampuan 

untuk “berpikir dan bertindak 
lincah.” Terkadang kita men-
dengar cibiran “ia seorang 
oportunis.” Dalam tingkat 
tertentu, seorang “oportunis” 
bisa jadi seorang “wirausah-
awan” dan sebaliknya. Ter-
minologi “oportunis” dalam 
hal ini adalah terminologi 
pujian.

Tidak jarang seorang wi-
rausahawan bisa melihat apa 
yang bagi orang lain “tidak 
terlihat.” Konformitas sendiri 
bukan merupakan ukuran, 
mengingat ini bisa jadi me-
rupakan suatu pembuka ke-
sempatan, bukan penutup ke-
sempatan. Misalnya, sekolah 
berseragam merupakan ke-
sempatan bagi pembuat sera-

gam untuk memasarkan jasa 
mereka. Namun, ini menutup 
kesempatan menjual pakaian 
warna-warni yang lucu.

Seorang wirausahawan/
wati sejati mampu melihat 
secara visual di dalam benak 
mereka. Mereka mempunyai 
kemampuan visioner yang 
melihat “hampir secara kasat 
mata” tujuan mereka. Tujuan 
finansial berbentuk angka 
tertentu, sudah terlihat jelas 
di benak mereka, seakan-akan 
sudah tercapai. Dan kemam-
puan ini seakan-akan mem-
punyai “aura mistis” karena 
“dunia akan berkonspirasi 
untuk mewujudkannya.”

Lantas, tujuan tersebut 
diuraikan dengan metode 
terbalik. Artinya, mereka me-
lihat tujuannya dulu dengan 
jelas sebelum membuatkan 
tangga ke sana. Visi tersebut 
bisa dikategorikan sebagai 
visi terkontrol dan visi tidak 
terkontrol. Sedapat mungkin, 
mereka memperbanyak visi 
terkontrol dan mengisi visi 
yang tidak terkontrol dengan 
sifat dan perilaku yang diha-
rapkan bisa mempermudah 
pencapaiannya.

Seorang wirausahawan/
wati sejati merupakan ga-
bungan antara artis, project 
manager, dan pekerja keras 
yang workaholik. Ia juga seo-
rang analis yang bisa melihat 

kelebihan dan kekurangan 
suatu aktivitas atau project 
dengan kalkulasi akhir yang 
tepat atau jarang meleset. Ini 
bukan berupa bakat, namun 
keterampilan yang sudah di-
latih ribuan kali dengan kerja 
keras dan cermat.

Sebagai contoh, Indonesia 
sebagai ekonomi yang berba-
sis konsumsi, pasti sangat 
menawan hati para wirau-
sahawan/wati. Namun, ini 
tidak memberi jaminan ting-
kat keberhasilannya. Angka 
pangsa pasar yang heboh saja 
tidak bisa dengan gegabah 
dipakai. Juga tim yang ada, 
masih belum siap ketika spirit 
kewirausahaan masih men-
tah. Di sini, visi seorang wi-
rausahawan/wati sangat ber-
peran.

Membangun pola pikir 
seseorang membutuhkan kei-
nginan yang mendalam dari 
orang tersebut. Metode yang 
paling bisa dicoba: Bayang-
kan seakan-akan hidup Anda 
tergantung dari keberhasilan 
bisnis Anda. Cobalah memro-
gram pikiran Anda sehingga 
“percaya” bahwa itu yang se-
benarnya terjadi. Pecutan-
pecutan internal mempro-
gram pikiran sehingga segala 
tindakan dan tindakan-tin-
dakan analistis menjadikan 
Anda sebagai project manager 
bagi diri sendiri.   ■

Membangun Pola Pikir Wirausaha

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Membangun Pola Pikir Wirausaha

INVESTASI ASING■

Perpaduan Notebook dan Tablet

KONTAN/Muradi

Peluncuran Acer Aspire P3 Ultrabook di Jakarta, Kamis (30/5). Beradaptasi terhadap dunia PC, Acer meluncurkan inovasi 
dengan memberikan perpaduan fi tur terbaik dari notebook dan tablet. Acer Aspire P3 ditawarkan dengan harga Rp 7,499 
juta (intel core i3) dan Rp 8,499 juta (intel core i5) saat pameran di Senayan City, 30 Mei-2 Juni 2013. 

350.000
30 Mei 2013

240.000
29 Nov 2012

Sumber: Riset KONTAN

Harga Saham
PT Delta Djakarta 
Tbk (DLTA)


