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Bukan Tahun Mudah
bagi Dunia Usaha
2017

S

elamat tahun baru!
Selamat menempuh
perjalanan penuh
ketidakpastian!
Begitu ucapan dan kesimpulan dari para pengusaha,
ekonom, bahkan pemerintah
kita sendiri. Kebijakan
ekonomi Amerika Serikat yang
belum jelas, ekonomi AS
membaik bikin prediksi
kenaikan suku bunga The Fed
makin kuat. Sementara
perlambatan ekonomi Tiongkok terus berlanjut.
Maka, pondasi dalam negeri
harus kuat dan kokoh demi
mengejar target pertumbuhan
ekonomi 5,1%. Syukur-syukur
bisa 5,3% kalau reformasi
birokrasi Pemerintah berhasil.
Pendapat para pengusaha
hampir sama. Semua mengerucut pada kesimpulan yang
sama: Pemerintah harus
merangsang konsumsi,
investasi, kemudahan berbisnis, genjot belanja terutama
proyek infrastruktur. Baca
Laporan Utama!

Bisnis
Produsen kosmetik mulai berdandan menyambut persaingan 2017.
8–9

Investasi
Reksadana pendapatan
tetap racikan Phillip
menjanjikan imbal hasil
di atas rata-rata.
13

Keuangan
Kelesuan ekonomi dan
digitalisasi menjadi
tantangan perbankan
di 2017.
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Hal Klasik
Pemerintah akan
revisi daftar proyek
strategis. 37-39

Emas Tak Sekinclong Dulu

Profesi Laris
Era Digital

Harga emas akan membaik di kuartal pertama 2017

K

ilau emas kian meredup
menjelang tutup tahun
2016. Bahkan, mulai
awal Oktober lalu, harga si
kuning menyala meninggalkan
level US$ 1.300 per ons troi.
Saat ini harga emas berada
di kisaran US$ 1.100.
Padahal, harga emas sempat

mencatat rekor tertinggi tahun
2016 di level US$ 1.377,5 yang
tercipta pada 6 Juli lalu, atau
melesat 29,29% ketimbang
awal tahun. Setelah itu, harga
emas pelan-pelan melandai
menuju US$ 1.100.
Masalahnya, sentimen kenaikan suku bunga The Fed

masih menghantui pasar di
2017. Itu sebabnya, harga
emas pada 2017 akan bergerak
rendah atau melemah. Sampai
di mana pergerakan harga
emas di tahun yang baru?
Simak Rubrik Emas.
Halaman 16–17

Keahlian di
bidang digital
forensik banyak
dibutuhkan di
era digital seperti sekarang.
Halaman 22
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Bisnis

Harris Hadinata

S

elamat tahun baru 2017 buat para
pembaca setia KONTAN. Semoga tahun
ini menjadi tahun yang lebih baik bagi
kita semua, dibandingkan tahun lalu dan
tahun-tahun sebelumnya. Apa Anda sudah
selesai menyusun resolusi Anda untuk tahun
ini? Apa harapan Anda tahun ini?
Pekan lalu, sebelum tahun 2016 berakhir,
saya sempat bertemu dengan salah seorang petinggi perusahaan aset manajemen dalam negeri di kantornya. Usai ngobrol-ngobrol santai,
menjelang saya pamit untuk kembali ke kantor,
si petinggi perusahaan aset manajemen tersebut mengungkapkan harapannya. “Semoga
tahun depan enggak ada kejadian yang anehaneh, ya,” ungkap dia.
Jadi, menurut dia, saat ini di Indonesia banyak kejadian yang bisa dikategorikan “anehaneh”. Tentu Anda sudah tahu, belakangan ini
Densus 88 sangat sibuk mencegah aksi teror.
Banyak orang-orang yang diduga terlibat aksi
teror berhasil ditangkap, dan ada sebagian
yang terpaksa ditembak mati.
Selain itu, kondisi sosial dan politik di tanah
air sedang memanas. Sejatinya, kondisi panas
ini hanya terjadi di Jakarta. Tetapi, aura
panas tersebut menyebar ke seluruh penjuru
Indonesia. Bermula dari persaingan dalam
pemilihan kepala daerah di DKI, kondisi sosial
politik semakin panas gara-gara dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur petaha-

na, yang ngetop disapa Ahok. “Semoga pilkada
nanti berjalan lancar dan damai,” harap si
petinggi perusahaan aset manajemen tadi.
Maklum saja, kalau aksi teror terus berlanjut, atau ada aksi teror yang lolos dari pantauan pihak berwenang sehingga bisa terlaksana,
ekonomi dan pasar modal Indonesia bisa terganggu. Begitu pula bila proses pilkada DKI
Jakarta ternyata berujung pada hal-hal yang
mengganggu keamanan.
Padahal, pelaku pasar modal sudah dipusingkan sentimen negatif perpindahan tampuk
kepemimpinan di Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga negara maju tersebut.
Belum lagi, ada ancaman ketidakpastian yang
ditimbulkan dari rencana keluarnya Inggris
dari Uni Eropa, alias Brexit.
Pelaku pasar modal memang banyak yang
berharap industri pasar modal tahun ini bisa
tumbuh besar. Sebab, meski ada sentimen negatif dari luar negeri, kondisi fundamental dalam
negeri sendiri enggak jelek-jelek amat. Bank
Indonesia (BI) memprediksi ekonomi tahun
ini tumbuh 5%, lebih tinggi dari 4,8% di 2016.
Tahun depan, ekonomi diprediksi tumbuh di
kisaran 5%–5,4%.
Pertumbuhan ekonomi di 2016 tersebut memang jauh di bawah target awal pemerintah,
yakni ekonomi tumbuh 7%. Tapi, masih lebih
baik dibanding negara-negara lain di Asia,
yang justru mencatatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Asal tahu saja, China memutuskan membiarkan ekonomi melambat, demi
menjaga penyerapan tenaga kerja.
Centre for Economic and Business Research
(Cebr) juga memprediksi ekonomi Indonesia
tumbuh besar dalam waktu 15 tahun ke depan.
Dalam World Economic League Table (WELT)
2017 yang dirilis 26 Desember lalu, Cebr memprediksi Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Hal ini bukan tidak mungkin tercapai, lo.
Jangan lupa, Fitch Ratings menaikkan outlook
surat utang Indonesia jadi positif. Tentu saja,
syaratnya, hal aneh-aneh yang diungkapkan di
awal tulisan ini sebaiknya tidak berlanjut. Bila
tidak, iklim investasi dalam negeri akan sulit
dibangun. Kalau sudah begitu, impian masuk
ekonomi 10 besar makin sulit dicapai.
o
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Laporan Utama

Tak Pasti = Ancaman
Mengarungi 2017, pengusaha lebih hati-hati.

Bank Mandiri memprediksi,
sepanjang tahun 2017 rupiah
bakal bergerak antara
Rp 13.300–Rp 13.700 untuk
akhirnya berada di Rp 13.400
per dollar AS di akhir tahun. Situasi ini masih ditambah melambatnya ekonomi Tiongkok
yang sepertinya berlanjut.
Harga-harga komoditas yang
selalu jadi andalan ekspor Indonesia memang berangsur-angsur membaik, seperti batubara
dan kelapa sawit (CPO). Lalu,
organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) pun sudah sepakat memangkas produksi 1,2 juta barel jadi 32,5 juta
barel per hari. Sentimennya,
tentu akan mengerek harga minyak sampai ke level US$ 60 per
barel. Cuma, siapa yang bisa
memastikan harga akan bertahan tinggi terus-terusan?

Andri Indradie, Tedy Gumilar,
Arsy Ani Sucianingsih

U

ncertainty is the only
certainty there is, and
knowing how to live
with insecurity is the only security. Kalimat ahli matematika
asal Amerika Serikat John Allen
Paulos ini, kiranya pas mewakili bagaimana sikap para pengusaha mengarungi 2017 yang
lindap. Ketidakpastian adalah
satu-satunya kepastian yang
ada, dan menguasai cara hidup
dalam situasi terancam merupakan cara aman satu-satunya.
Arah kebijakan ekonomi
Amerika Serikat (AS) belum jelas. Kabar rencana The Federal
Reserve (The Fed) mengerek
suku bunga fed funds rate makin menguat. Ada yang meramalkan bakal naik menjadi 1,2%
sepanjang 2017 dari posisi 0,65%
di 2016. Alhasil, efeknya bakal
merembet ke volatilitas rupiah.
Padahal, rupiah yang tak stabil
adalah “musuh” pengusaha.

Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2017 lebih kredibel dan
realistis. Angka-angka di atas
kertas terlihat mantap dan realistis. Istilah Ani, panggilan akrab Sang Menteri Keuangan:
menggambarkan titik seimbang
optimisme dan kehati-hatian.
“Optimistis karena kita mampu
menjaga momentum. Kehatihatian karena tahu ada tantangan eksternal dan internal yang
harus kita hadapi dan selesaikan,” tegasnya.
Sayang, bukan cuma APBN
yang jadi fokus utama para
pengusaha. Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mengatakan, semua pebisnis waspada
terhadap ketidakpastian. Solusi
mengarungi tahun 2017, lanjut
dia, adalah hati-hati. Bahkan,
barangkali lebih waspada ketimbang sebelumnya.
Mengapa? Sebab faktanya,
pencapaian ekonomi Indonesia
sepanjang 2016 belum memuaskan. Suku bunga Bank Indonesia (BI) yang sejak 19 Agustus
2016 dikenalkan istilah BI 7day (reverse) repo rate, sudah

Harus jalan bareng
Pemerintah dan wakil rakyat
pun menyebut, risiko terbesar
2017 adalah ketidakpastian. Sri
Mulyani meyakinkan, Anggaran

turun ke 4,75%, namun kredit
cuma tumbuh 8%–9% saja sepanjang 2016.
Kata Ekonom Bank Central
Asia David Sumual, persoalan
utama memang bukan pada bunga yang kurang rendah. Melainkan permintaan kredit. “Walau sudah dikasih plafon, pengusaha belum menggunakannya.
Hanya sekitar 80% dari plafon
yang digunakan,” ujar David.
Bayangkan, kuartal IV 2016
harus tumbuh 5,28% agar pertumbuhan ekonomi sepanjang
2016 bisa 5,1% year on year
(lihat infografik). Tahun depan,
Pemerintah bahkan membikin
dua skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi: tumbuh 5,1%
dan 5,3%.
Untuk bisa sampai 5,3%, kuncinya terletak di reformasi
struktural. Strategi reformasi
ini ada tiga, yaitu optimalisasi
pendapatan, kualitas belanja,
dan menjaga kesinambungan
pembiayaan anggaran.
Realisasi pembangunan infrastruktur yang cepat juga bakal
menjadi faktor kunci membuat
ekonomi mengembang sesuai

prediksi. Paket-paket kebijakan
juga sebaiknya tak berhenti di
level atas para birokrat, sementara di lapangan tak jalan. “Kita
harus hilangkan dulu hambatan-hambatan struktural. Kemudahan berbisnis harus diperbaiki,” tegas David.
Tanpa itu, cita-cita menggaet
skor kemudahan berbisnis di
level global dari 106 menjadi 91
pada 2017 lalu naik jadi 40 di
2019, bakalan cuma jadi mimpi.
Solusi lainnya yang harus diusahakan, imbuh Hariyadi, adalah
nilai tambah. “Barang impor
harus pelan-pelan dikurangi
dan bisa dihasilkan di dalam
negeri,” tegasnya.
Juga, memperbaiki tata niaga
industri. Terakhir, jangan jalan
sendiri-sendiri. Semua pihak
harus jalan bareng, mulai dari
pemerintah, para pengusaha,
akademisi, dan sebagainya. Kalau tidak, bisa babak belur kita
tersesat di 2017 yang lindap.
Sepertinya, memang menguasai cara menaklukkan ancaman
merupakan cara aman satu-satunya ya? Ancaman yang bernama ketidakpastian.
o

Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (% year on year/YOY)
Inflasi (% YOY)
Tingkat suku bunga SPN 3 bulan (%)
Nilai tukar (Rp terhadap US$)
Harga minyak mentah Indonesia/ICP (US$ per barel)
Lifting minyak (ribu barel per hari)
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)

Realisasi APBN 2015
4,8
3,4
6,0
13.392
50
779
1.195

APBN Perubahan 2016
5,2
4,0
5,5
13.500
40
820
1.150

APBN 2017
2018
2019
2020
5,1
5,6 - 6,4
5,6 - 6,4
5,9 - 6,9
4,0
2,5 - 4,5
2,5 - 4,5
2,0 - 4,0
5,3
4,6 - 5,4
4,6 - 5,4
4,6 - 5,4
13.300
13.200 - 13.900
13.200 - 13.900
13.200 - 13.900
45
35 - 50
35 - 55
40 - 60
815
540 - 610
540 - 610
480 - 550
1.150
1.100 - 1.200
1.100 - 1.200
1.100 - 1.200
Sumber: Kemenko Perekonomian, Nota Keuangan dan RAPBN 2017

Skenario Pertumbuhan Ekonomi 2017
5,28
5,18

5,14
5,04

5,04
4,96

4,97

5,02

Skenario Pertumbuhan 5,1%
●
●
●

Q3

Q4

Q1

2014

5,15

5,10

5,38
5,20

4,74
4,66

Q2

5,35

5,00

4,91
4,73

Q1

5,15

5,32

Q2

Q3

Q4

Skenario Pertumbuhan 5,3%

Proyeksi Q4 2016 sebesar 5,28% agar tahun 2016 mencapai pertumbuhan 5,1%
LNPRT diproyeksikan tumbuh tinggi karena Pilkada serentak 2017
Tambahan investasi swasta ditargetkan lebih tinggi dari belanja pemerintah

Q1

Q2

2015

Q3

Q4

Q1

Q2

2016

Q3

Q4

2017

Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan PDB (% YOY)
Keterangan
Pengeluaran konsumsi rumah tangga

2014

2015

2016

2017*

2017**

5,16

4,96

5,00

5,01

5,05

12,19

- 0,63

7,08

10,17

10,29

Pengeluaran konsumsi pemerintah

1,16

5,38

1,59

5,09

5,13

Pembentukan modal tetap domestik bruto

4,57

5,07

4,92

6,05

6,14

Ekspor barang dan jasa

1,00

- 1,97

- 3,79

0,09

0,10

Dikurangi impor barang dan jasa

2,19

- 5,84

- 2,96

0,02

0,04

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

5,02

4,79

5,10

5,10

5,30

Konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT)

Keterangan: *) Skenario pertumbuhan ekonomi 5,1%; **) Skenario pertumbuhan ekonomi 5,3%
Sumber: Kemenko Perekonomian

Laporan Utama
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Tetap Tenang Meski
Remang-Remang
Perusahaan besar dan
pengusaha kakap optimistis menatap 2017.
Andri Indradie, Tedy Gumilar,
Arsy Ani Sucianingsih

H

ariyadi Budi Santoso
Sukamdani bukan tak
tahu situasi remang-remang yang bakal menghadang
sepanjang 2017. Entah itu situasi eksternal, atau mungkin juga
di sisi internal. Bahkan, suaranya mantap di sambungan telepon dari London, Inggris, menjelaskan berbagai ancaman secara detail, Kamis (29/12).
Sebagai pengusaha sekaligus
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tentu ia
akan menghadapi ketidakpastian dengan sikap hati-hati. Namun, meski penuh ketidakpastian, Hariyadi menjawab: kita
harus optimistis!
Bukan cuma Hariyadi. Semua
pengusaha kakap yang dihubungi KONTAN juga menyampaikan hal serupa. Sebut saja,
Garibaldi “Boy” Thohir (Adaro),
putra Teddy Thohir si perintis
Astra International bersama
William Soeryadjaya. Begitu
pun Rachmat Gobel (Panasonic) maupun Franciscus Welirang (Indofood). Mereka sepakat
bersikap optimistis dengan ekonomi sepanjang 2017 meski sarat ketidakpastian.
Hasil survei KONTAN terhadap 28 Chief Executive Officer
belum lama ini juga menggumpal pada kesimpulan yang sama.
Para CEO lebih optimistis karena berbagai kebijakan pemerintah dan belanja negara bisa
mengembangkan ekonomi domestik. Cuma, tentu tak semua
CEO punya kadar optimisme
yang sama. Strategi mereka pun
juga berbeda-beda tergantung
pada sektor bisnis dan kendala
yang menghadang.

Daya beli
Sebut saja, sektor properti
dan perhotelan. Hariyadi bercerita, bisnis pribadinya di sektor
properti dan perhotelan, akan
berat tahun depan. Dia akui,
ekspansi akan sulit.
Di bidang properti, ia harus
lebih waspada. “Dalam arti
kata, segmen menengah ke atas,
kami rem dahulu. Karena, seg-

KONTAN/Achmad Fauzie

Para pengusaha dan korporasi mengandalkan proyek infrastruktur pemerintah yang diharapkan 2017 lebih cepat terealisasi.
men itu, segmen menengah ke
atas agak menciut,” cetusnya.
Sedangkan untuk golongan
menengah ke bawah, ia akan
lebih dominan memainkan price alias harga. Sangat sederhana. Bagaimana caraya agar dia
menentukan harga yang harus
bisa terjangkau oleh segmen
tersebut.
Sementara di sektor bisnis
hotel, sedikit lebih jelas bagi
Hariyadi membaca situasi. Sebab, bisnis hotel sedikit terbantu sektor pariwisata dan indikator load factor penerbangan.
“Kalau load factor naik, tingkat
okupansi hotel biasanya akan
naik,” ujar Hariyadi.
Sepanjang tahun 2017, porsi
pariwisata ditargetkan bakal
menyumbang 13% ke dalam
produk domestik bruto (PDB)
atau naik 2% dari 2016 serta
mendatangkan devisa bagi negara sekitar Rp 200 triliun alias
tumbuh dari 2016 yang diprediksi sekitar Rp 172 triliun.
Sektor pariwisata juga bakal
menyerap 12 juta tenaga kerja
di mana lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang hanya 11,8
juta tenaga kerja. Kunjungan
wisatawan mancanegara ditargetkan 15 juta kunjungan dan
wisatawan nusantara sekitar
265 juta perjalanan. Dua angka
itu lebih tinggi dari 2016 yang
masing-masing 12 juta kunjung-

an dan 260 juta perjalanan.
Cuma, pesan Hariyadi, yang
menjadi perhatian Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, juga jangan lantas kita abaikan. Terutama soal
inflasi dan daya beli.
Intinya, Darmin menaruh
perhatian terhadap harga energi, seperti harga minyak dunia
akibat kesepakatan organisasi
negara-negara pengekspor minyak (OPEC) memangkas produksi, berbagai isu dalam negeri tentang rencana pemerintah
mengerek tarif listrik, serta kenaikan harga solar. Semua itu,
menurut Darmin, bakal mempengaruhi harga pangan yang kemudian merembet ke inflasi.
Kalau harga pangan tak bisa
Pemerintah kendalikan, target
inflasi 4% 2017 bakal melenceng
jauh. “Sepanjang kita mengatasi
persoalan pangan, kita bisa mengendalikan inflasi,” ujarnya di
acara Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (19/12). Alhasil,
kunci menahan tarif di sisi administered price alias hargaharga yang diatur pemerintah,
juga menjadi salah satu kunci
keberhasilan target inflasi.
Dengan inflasi tinggi, tentu
saja akan membuat daya beli
masyarakat melemah. Celakanya, sektor konsumsi masih
menjadi satu motor pertumbuh-

an ekonomi yang cukup besar
bagi Indonesia. Sektor riil pun
bakal ikut menelan pil pahitnya.
Sebab, bersamaan dengan itu,
ancaman dari luar negeri pun
bukan sesuatu yang mudah ditaklukkan. Contoh saja, nilai
tukar rupiah kita yang sangat
sensitif dengan kenaikan suku
bunga Amerika Serikat.
Maklum, peningkatan belanja
rumah tangga adalah faktor
penting lain yang berpotensi
mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi sektoral dan regional
di tahun 2017. Paling tidak, ada
dua alasan kenapa belanja konsumen meningkat, yaitu inflasi
yang terjaga dan kepercayaan
konsumen yang meningkat.

Investasi sektor riil
Di sisi investasi, perkembangan realisasi investasi sektor riil
baik penanaman modal asing
(PMA) ataupun penanaman
modal dalam negeri (PMDN),
cukup menggembirakan. Meskipun, nilainya sebenarnya masih bisa tumbuh lebih tinggi lagi
(lihat tabel).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala
Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengakui, pekerjaan
rumah utama dalam negeri yang
masih perlu diperbaiki adalah

iklim investasi untuk memudahkan dan membuat investor
tertarik masuk atau berinvestasi di Indonesia.
Masalahnya, kata Bambang,
ketidakpastian global membuat
pemodal asing memilih negara
emerging marketing karena
alasan efek persaingan nilai tukar mata uang. Karena itulah, ia
berharap, investasi yang masuk
ke Indonesia sebisa mungkin
jangan karena efek nilai tukar,
tetapi betul-betul ada ketertarikan investor terhadap ekonomi
Indonesia.
“Kita tak boleh hanya menonjolkan investasi yang tergantung pada daya saing nilai tukar.
Tapi, harus investasi yang menjadi keinginan investor, yaitu
kuatnya pasar domestik serta
strategi manufaktur kita,” katanya. Selain itu, pekerjaan rumah
yang lain adalah perbaikan pola
penyerapan tingkat realisasi
anggaran investasi. “Anggaran
yang terserap 100% yang merata
di sepanjang tahun akan menimbulkan efek sebesar 0,62
persen poin dari baseline 2017,”
imbuhnya lagi.
Yang pasti, pertumbuhan industri atau sektor riil yang lebih
baik di tahun 2017 akan didorong oleh sektor komoditas.
Pergerakan harga-harga komoditas di pasar global mulai
membaik. Seperti kita tahu, ko-

Realisasi Penanaman Modal (triliun Rp)
2014
2015
Jan - Des
Q1
Q2
Q3
Q4
Jan - Des
Q1
Q2
Q3
Q1
Q2
Q3
Q4
PMA
72,0
78,0
78,3
78,7
307,0
82,1
92,2
92,5
99,2
365,9
96,1
99,4
99,7
PMDN
34,6
38,2
41,6
41,7
156,1
42,5
42,9
47,8
46,2
179,5
50,4
52,2
55,6
Total
106,6 116,2 119,9 120,4
463,1
124,6 135,1 140,3 145,4
545,4
146,5 151,6 155,3
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
PMA: Penanaman Modal Asing. PMDN: Penanaman Modal Dalam Negeri
*) Revisi target penanaman modal 2016 Renstra BKPM 2015 - 2019; **) Capaian Januari - September 2016 terhadap target 2016
Keterangan

2016
Jan - Sep
295,2
158,2
453,4

Target*
386,4
208,4
594,8

Capaian**
76,4%
75,9%
76,2%
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moditas-komoditas inilah produk andalan ekspor Indonesia,
sebut saja batubara dan kelapa
sawit (CPO).
Sementara itu, salah satu faktor kunci bagi perbaikan industri tahun depan adalah realisasi
rencana pembangunan infrastruktur. Menurut Sekretaris
Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas, cepatnya realisasi
proyek infrastruktur kemungkinan akan terlaksana lebih cepat di 2017. Eksekusi proyekproyek infrastruktur tahun 2017
diperkirakan akan lebih banyak
karena ada limpahan eksekusi
proyek yang tertunda pada
tahun 2016 dan proyek multiyears.

Berkah infrastruktur
Bos PT Adaro Energy Tbk
Boy Thohir membenarkan, proyek-proyek infrastruktur pemerintah akan menjadi kunci penting bagi pertumbuhan bisnis
batubara. “Untuk tren bisnis
batubara ke depan, InsyaAllah
lebih bagus dari tahun ini,” tegas Boy. Kenapa?
Karena permintaan dari China dan India tidak berkurang.
Sedangkan di Asia Tenggara,
khususnya Vietnam, Thailand,
Malaysia, dan di dalam negeri,
tahun depan permintaan akan
naik sedikit. Pertumbuhan permintaan ini disebabkan oleh
beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang
butuh batubara.
Sedangkan di sisi persediaan
atau supply batubara, malah
cenderung mulai berkurang.
Berkurangnya supply ini akibat
dari kebijakan China yang mengurangi produksi batubara di
dalam negerinya sendiri. Nah,
kebijakan ini diwaspadai oleh
produsen batubara karena bisa
saja China mengubah kebijakan
pengurangan produksi ini.
Seoptimistis dengan Boy,
Sekretaris Perusahaan PT Bumi
Resources Tbk Dileep Srivastava memperkirakan, harga batubara bisa naik 30% jika dibandingkan dengan 2016. Volume
penjualan perusahaannya bisa
tumbuh 7% sepanjang 2017.
“Kami perkirakan tahun ini bisa
menjual 86 juta pon–88 juta
ton,” ujar Dileep. Ini artinya,
sepanjang 2017 Bumi menargetkan bisa menjual 92–94,2 ton.
Pasalnya, permintaan batubara di dalam negeri saja, menurut Dileep, masih kuat dan
bakal meningkat di tahun 2017.
Dari porsi total produksinya,
sekitar 30% menurut Dileep
akan terserap oleh pasar domestik. Penyebab utamanya,
palagi kalau bukan proyek-proyek infrastruktur dan proyek
35.000 Megawatt (MW).
Khusus strategi bisnis Adaro,
secara pribadi Boy bilang, soal
harga di luar jangkauan tangannya maupun perusahaan. “Harga batubara enggak bisa kami
prediksi atau kontrol. Yang bisa
kami kontrol adalah internal
perusahaan. Adaro terus efisiensi supaya bisa tetap mempertahankan posisi keuangan yang
solid di tengah kondisi pasar
yang sulit,” tegas dia.
Jika indeks harga batubara
bertahan di level US$ 65 – US$70
per ton, dampaknya akan positif untuk Adaro. Dan mungkin
juga sebagian besar perusahaan
batubara.
Informasi saja, biasanya, perusahaan batubara sudah menetapkan harga batubara di awal
tahun. Jadi, kalau harga yang
ditetapkan perusahaan di awal
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tahun yang kebetulan bagus
tersebut bertahan lama, tentunya juga bakal positif buat perusahaan batubara yang bersangkutan hingga akhir tahun.
Bukan cuma sektor industri
tambang saja yang kebanjiran
berkah proyek infrastruktur
pemerintah. Di sektor konstruksi, PT Semen Indonesia Tbk
(SI) juga menatap 2017 lebih
optimistis karena proyek-proyek pemerintah bakal terealisasi lebih cepat.
Sekretaris Perusahaan SI
Agung Wiharto bilang, yang jelas program amnesti pajak yang
berhasil akan membawa dampak baik bagi ekonomi makro,
khususnya untuk tahun 2017.
Sedangkan program infrastruktur tadi, akan mendorong mendorong konsumsi semen. “Sehingga diperkirakan konsumsi
semen nasional tahun 2017
akan tumbuh sekitar 4%–5%
atau lebih baik dari pertumbuhan di tahun 2016 yang hanya
sekitar 1% saja,” tegas Agung.
Untuk sepanjang 2017, perusahaan menyelesaikan pembangunan dua proyek Pabrik Semen, yaitu Semen Rembang dan
Indarung VI. Sehingga, diharapkan tahun 2017 ini bisa berproduksi hingga sekitar 4 juta ton
di tahun pertamanya.
Strategi SI tahun 2017, akan
fokus mempertahankan market
share atau pangsa pasar di dalam negeri sekitar 42%. Juga,
meningkatkan volume penjualan bisa tumbuh minimal sama
dengan konsumsi industri, yaitu
sekitar 4%–5%.
Menurut Agung, pada dasarnya bisnis semen mengikuti pasar, kondisi sosial-politik, dan
keamanan yang stabil. Itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Plus, inflasi terjaga, suku bunga
mendukung mendukung investasi, infrastruktur siap, serta
nilai mata uang tidak bergejolak. Poin-poin inilah yang menjadi perhatian para pengusaha
kakap atau perusahaan besar.
Terakhir, soal utang. Pengamat Ekonomi Faisal Basri
pernah bilang, utang pemerintah Indonesia masihlah rendah,
sekitar 27% dari PDB. Sebenarnya, utang tidak akan jadi masalah asal dipakai untuk sesuatu
yang produktif. Selain menyerap lapangan kerja, penggunaan
utang untuk hal produktif juga
bakal mendorong industri atau
sektor riil.
Utang kurang atau utang kurang untuk hal-hal produktif? o

Penanaman Modal Dalam Negeri
Bidang usaha
Transportasi, gudang, dan telekomunikasi
Industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi
Industri makanan
Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran
Tanaman pangan dan perkebunan
Listrik, gas, dan air
Industri mineral non-logam
Industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik
Perdagangan dan reparasi
Industri karet, barang dari karet, dan plastik
Pertambangan
Industri kertas, barang dari kertas, dan percetakan
Jasa lainnya
Konstruksi
Industri alat angkutan dan transportasi lainnya
Hotel dan restoran
Industri kayu
Peternakan
Industri tekstil
Industri lainnya
Industri kulit, barang dari kulit, dan sepatu
Kehutanan
TOTAL

Investasi
Jumlah
(miliar rupiah)
proyek
12.041,41
99
8.149,01
86
7.369,63
226
5.043,50
79
4.704,61
131
2.968,95
117
2.634,43
47
2.167,11
92
1.945,93
253
1.920,98
63
1.867,30
37
1.263,16
35
848,20
54
715,44
76
613,15
13
492,55
95
262,29
28
243,08
20
158,43
42
101,74
16
69,10
4
0,00
1
55.580,00
1.614
Sumber: BKPM, September 2016

Penanaman Modal Asing
Bidang usaha
Industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik
Pertambangan
Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran
Tanaman pangan dan perkebunan
Industri alat angkutan dan transportasi lainnya
Listrik, gas, dan air
Industri makanan
Industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi
Industri kertas, barang dari kertas, dan percetakan
Transportasi, gudang, dan telekomunikasi
Perdagangan dan reparasi
Jasa lainnya
industri karet, barang dari karet, dan plastik
Hotel dan restoran
Industri mineral non-logam
Industri tekstil
Konstruksi
Industri kulit, barang dari kulit, dan sepatu
Kehutanan
Perikanan
Industri kayu
Industri lainnya
Peternakan
Industri instrumen kedokteran, presisi, optik, dan jam
TOTAL
Sumber: BKPM, September 2016

Investasi
(juta dollar AS)
1.231,41
764,06
730,02
694,39
688,41
663,85
632,24
596,75
207,79
177,63
169,33
157,65
139,09
119,28
107,10
97,54
63,07
44,36
38,33
30,26
13,69
13,60
9,61
0,00
7.389,48

Jumlah
proyek
330
277
313
186
163
181
407
185
35
115
806
433
98
530
77
98
71
43
30
20
36
81
34
1
4.550
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Pemerintah harus lebih giat dan masif mendongkrak UMKM lokal.

Kaset Lama Kendala
UMKM Diputar Lagi
Kendala klasik masih
dihadapi UMKM.
Tedy Gumilar, Andri Indradie,
Arsy Ani Sucianingsih

S

etelah tiga tahun menjalani usaha, baru tahun 2016
lalu Nova Suparmanto
(27) menghadapi persoalan
yang cukup pelik. Tanpa disangka, barang-barang tiruan persis
seperti produk yang ia buat
bermunculan di pasaran. Ia
menduga produk-produk tersebut dibuat di Yogyakarta dan
beberapa daerah lain di Jawa.
Nova yakin betul, kemunculan produk-produk pesaing yang
mirip dengan bikinannya itu
bukan sebuah kebetulan. Sebabnya, kompor batik listrik
yang ia buat memiliki keunikan
tersendiri. Nova melabur bodi
kompor bikinannya dengan
motif batik tulis sebagai ciri
khas. Nah, rupa-rupanya kompor listrik produksi para pesaingnya itu juga menerapkan
konsep yang serupa.
Awalnya, Nova kebingungan
menghadapi kondisi tersebut.
Untungnya, tanpa disangkasangka ia mendapat tawaran
bantuan mendapatkan sertifikasi standar produk secara gratis.
Tidak tanggung-tanggung, ia
bisa mengurus dua sertifikat
sekaligus, yakni Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu
juga ada ISO 9001-2008 yang
merupakan standar sistem manajemen mutu. Tapi Nova tetap
harus mengeluarkan modal
sendiri hingga puluhan juta rupiah untuk membeli peralatan
baru untuk produksi dan peng-

ujian. “Sertifikasinya keluar
akhir bulan ini,” kata Nova saat
diwawancarai KONTAN pada
28 Desember 2016.
Setelah mengantongi dua
sertifikasi standar produk dan
manajemen itu, Nova tak lagi
khawatir menghadapi para pesaingnya lantaran merasa produk buatannya kian bertambah
unggul. Untuk pasar dalam negeri, konsumen bisa mempercayai SNI yang ia peroleh sebagai
jaminan kualitas.
Sementara bagi konsumen di
luar negeri, sertifikasi ISO 90012008 juga ia harapkan bisa mendatangkan tuah tersendiri. Oh,
iya, kompor batik listrik buatan
Nova yang diberi merek Astoetik, itu memang sudah lebih

Kebanyakan
industri kecil di
Indonesia belum
tersentuh
bantuan untuk
usahanya.

dulu merambah pasar Eropa,
Amerika, Kanada, dan Jepang.
Astoetik sendiri kependekan
dari Auto Electric Stove
for Batik.
Selain itu ia juga sudah memiliki strategi baru untuk menghadapi tahun 2017. Sebelumnya,
Astoetik lebih fokus menggenjot volume penjualan. Kini, penambahan produk baru saban
tahun juga masuk dalam rencana strategis usahanya. “Tahun
2017 kami akan mengeluarkan
kompor listrik yang harganya
Rp 200.000-an. Sekarang harganya Rp 290.000 paling murah.
Ini untuk mengimbangi permintaan pasar juga,” kata Nova.

Jamak terjadi
Pengalaman Nova jamak dialami banyak pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) di Indonesia. Peniru
produk bukan cuma sesama
pemain di dalam negeri. Seringkali para penjiplak itu berasal
dari luar negeri.
Pemerintah pun sebetulnya
sudah menangkap kegelisahan
ini. Selain menggratiskan biaya
pengurusan SNI dan ISO seperti
yang diterima Nova, ada pula
program pengurusan hak cipta
dan merek gratis untuk UMKM.
Program ini malah sudah digelar sejak tahun 2015.
Para pelaku UMKM yang dihubungi KONTAN satu suara:
sokongan semacam ini dari pemerintah mesti digencarkan.
Program-program bantuan perlu dibuat masif agar bisa menjangkau lebih banyak UMKM.
Bukan apa-apa, masih teramat banyak pelaku usaha yang
tidak terjangkau bantuan apapun, terutama dari pemerintah.
Rujukannya adalah survei
yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut penelitian tersebut,
95,83% industri mikro dan kecil
di Indonesia tidak pernah menerima pelayanan atau bantuan
dalam kegiatan usahanya.
Nahasnya, mayoritas dari mereka tidak mengetahui adanya
bantuan untuk usaha mereka
(lihat infografis: Fakta dan
Data Industri Mikro dan Kecil
Indonesia).
Padahal, sederet masalah
mendasar masih dihadapi pelaku UMKM hingga saat ini. Erwin
Halim, pengamat peluang usaha
menyebut, persoalan sumber
permodalan dan pemasaran
masih mendera UMKM di
Indonesia.
Soal akses permodalan sebetulnya tidak terlalu sulit. Apala-

gi pemerintah kian menggalakkan penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Bunga dan total
nilai penyalurannya juga semakin membesar. Persoalannya,
nilai pinjamannya terbilang kecil. Plafon KUR Mikro cuma
Rp 25 juta dan KUR ritel maksimal Rp 50 juta.
Bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal lebih besar,
38.84

khususnya waralaba, pinjaman
segini tidak mencukupi. Modal
dibawah Rp 50 juta hanya cukup untuk bisnis waralaba berskala business opportunity
(BO). Untuk pinjaman diatas
Rp 100 juta, bank masih membutuhkan agunan padahal sangat banyak pelaku usaha yang
tidak memiliki aset yang layak
untuk diagunkan.

Kendala yang dihadapi Industri
Mikro dan Kecil (%)
25
22.29

7.63
2.75

Modal Pemasaran

1.04

Bahan Keteram- Upah
baku
pilan
buruh

1.6

0.85

BBM/ Transpor- Lainnya
energi
tasi
sumber: Badan Pusat Statistik

10 Besar Industri Mikro dan Kecil
di Indonesia
Jenis usaha
Industri Makanan
Industri kayu, barang dari kayu, dan
gabus (non furnitur), dan barang
anyaman rotan, bambu, dan sejenisnya
Industri pakaian jadi
Industri barang galian bukan logam
Industri furnitur
Industri tekstil
Industri barang logam bukan mesin dan
peralatannya
Industri pengolahan lainnya
Industri pengolahan tembakau
Industri minuman

Persentase
terhadap total
usaha (%)
1,567,019
42.71
Jumlah
usaha

694,924

18.94

407,223
138,600
131,433

11.1
7.21
3.78
3.58

113,036

3.08

81,125
63,121
47,130

2.21
1.72
1.28

sumber: Badan Pusat Statistik
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2012
Kredit Usaha Mikro

2013
Kredit Usaha Kecil

2014
Kredit Usaha Menengah

Fakta dan Data Industri Mikro
dan Kecil Indonesia

2015

389,466.60

255,134.00

214,930.40

392,338.30

(miliar rupiah)

239,194.50

199,123.40

363,481.10

224,348.30

179,748.30

308,613.50

193,060.30

137,797.70

Perkembangan Baki Kredit UMKM

268,589.50

nya jadi terhambat. “Kemarin
aku kirim ke Hongkong, cuma
Rp 50.000. Tapi ke Bahrain, ongkos kirimnya sampai
Rp 500.000. Padahal harga tas
Badrun Junior cuma
Rp 220.000,” keluhnya.
Masalah Andi lain lagi. Ia
yang rutin mengimpor beberapa
komponen kendaraan merasa
terganggu dengan tingginya nilai tukar rupiah terhadap dollar
Amerika Serikat (AS). “Kenaikan dollar ini mengakibatkan
permintaan turun 60%. “Konsumen yang tadinya pesen banyak
jadi sedikit. Yang cancel juga
ada karena harganya sudah terlalu tinggi,” ujar Andi.
Untuk mengakalinya, ia menawarkan konsumen untuk
menggunakan komponen lokal.
Tapi masalahnya, ia merasa
kualitas barang buatan lokal
masih kurang bagus dibanding
produk luar.
Selain itu, untuk beberapa
barang, harganya juga lebih
mahal. Belum lama, Andi berburu informasi harga wastafel.
Beberapa produk di Indonesia
harganya Rp 3,5 juta. Namun,
jika ia mengimpor sendiri dari
China harganya cuma Rp 1 juta
dan sudah termasuk pajak.
Dari sisi perhitungan bisnis,
ketersediaan, harga, dan kualitas bahan baku lokal sebetulnya
tidak menjadi masalah semua
UMKM. Nova mengaku, komponen elektronik impor yang ia
butuhkan bisa didapat dengan
harga yang lebih murah dan
kualitas yang lebih bagus. “Tapi
saya tetap berharap suatu
saat bisa beli semuanya disini,”
ujar Nova.
o

169,882.50

Soal bunga kredit komersial
bagi UKM yang tinggi pun masih
menjadi keluhan pelaku usaha.
Andi Luthfi, pemilik Pvolks
yang berbisnis pembuatan foodtruck yang berbasis di Bandung,
Jawa Barat mengaku, saat ini
belum berani mengambil pinjaman dari bank. “Susah prosedur peminjamannya sih tidak.
Cuma bunga banknya yang masih tinggi, 10% bahkan ada yang
di atas itu,” keluhnya.
Lantaran meraih pinjaman
bank susah-susah gampang,
mayoritas pelaku UMKM lebih
mengandalkan sumber permodalan sendiri.
Dwi Agustoni pengusaha tas
kamera merek BADRUN junior
misalnya, mengaku belum tertarik mencari pinjaman bank.
Apalagi, modal yang dibutuhkannya juga masih bisa dicukupi dari perputaran usahanya.
Sementara Nova, sejak memulai usahanya mengandalkan
modal dari angel investor yang
disalurkan oleh Yayasan Inovasi Teknologi. Dalam rencana
strategisnya, hingga lima tahun
pertama tidak akan melirik kredit bank. “Ini lebih soal prinsip.
Saya tidak tertarik dengan sistem bunga bank. Lebih fair dengan bagi hasil; bagi untung dan
bagi rugi,” katanya.
Kendala transaksi bisnis ekspor impor juga masih menjadi
tantangan pelaku UMKM. Dwi
bercerita, ongkos kirim barang
ke Hongkong, Malaysia, dan Singapura terbilang murah. Tapi
ke negara lain, ongkos kirimnya
malah lebih mahal ketimbang
harga produk. Ini membuat
jangkauan pemasaran produk-

113,754
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Jul-2016
Sumber: Bank Indonesia

keterampilan pekerja.
 Sebanyak 95,83% industri mikro dan kecil di
Indonesia tidak pernah menerima pelayanan atau
bantuan dalam kegiatan usahanya. Mayoritas
 Jumlah industri mikro dan kecil di Indonesia pada
pelaku usaha tersebut tidak mengetahui adanya
tahun 2015 sebanyak 3.668.873. Sebanyak
bantuan untuk usaha mereka.
42,71% bergerak di industri makanan.

Sekitar
42,11% pengusaha industri mikro dan
 Sebanyak 63,54% industri mikro dan kecil berada
kecil berusia 44 tahun kebawah.
di tiga provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Jawa Barat. Kalimantan Utara hanya memiliki
 Sebanyak 20,37% pengusaha industri mikro
1.300 usaha, atau 0,04% dari total jumlah
dan kecil tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Hanya
industri mikro dan kecil.
2,01% yang menyandang gelar sarjana S1 dan
gelar lain yang lebih tinggi.
 Jumlah tenaga kerja di industri mikro dan kecil
sebanyak 8.735.781 orang. Mayoritas dian Sumber modal 2.986.752 industri mikro dan
taranya, yakni sekitar 63,14% adalah pekerja
kecil, atau sekitar 81,41% dari total industri
yang tidak dibayar. Ini indikasi sebagian besar
mikro dan kecil di Indonesia adalah sepenuhnya
merupakan usaha keluarga dan belum memiliki
milik sendiri.
administrasi usaha yang baik.
 Hanya 292.760 industri mikro dan kecil yang
 Sekitar 63,90% pekerja digaji Rp 1 juta per bulan
meminjam modal ke bank (kredit komersial).
atau lebih. Sisanya, diupah di bawah Rp 1 juta.
Alasannya mulai dari tidak mengetahui prosedur
peminjaman, tidak memiliki agunan, hingga suku
 Terdapat 2,45% industri mikro dan kecil memiliki
bunga yang tinggi.
pendapatan per tahun diatas Rp 1 miliar. Sementara 11,86% pendapatan setahunnya kurang dari  Sekitar 90,11% industri mikro dan kecil menjaRp 5 juta.
lankan usahanya secara mandiri tanpa menjalin
sistem kemitraan.
 Ada 73,95% atau 2.713.335 industri mikro
dan kecil yang mengaku mengalami kesulitan
dalam menjalankan usahanya. Mulai dari kendala Sumber: Survei Industri Mikro dan Kecil tahun 2015 Badan Pusat
Statistik (BPS)
pemasaran, bahan baku, modal, hingga soal
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Produsen Kosmetik
Dandan Lebih Cantik

KONTAN/Melly Anne

Produsen kosmetika berupaya menggenjot produksi dan menambah variasi produk agar bisa bersaing dengan produk kosmetika impor.

Hadapi persaingan sengit, produsen kosmetik
dongkrak produksi dan
tambah distributor.
Dian Sari Pertiwi, Dadan M.
Ramdan, Oginawa R. Prayogo

T

ampil cantik menjadi
idaman setiap wanita.
Karenanya, mereka tak
segan-segan merogoh kocek
dalam-dalam agar penampilan
sehari-hari tetap menawan.
Alhasil, total belanja kecantikan saban tahun meningkat,
terlebih di Indonesia saat ini
ada sekitar 118 juta kaum Hawa.
Memang belum ada gambaran
berapa besar rata-rata tingkat
belanja kosmetik wanita Indonesia perkapita per tahun.
Namun, dalam perkiraan Kementerian Perindustrian omzet
industri kosmetik di Indonesia
rata-rata per tahun bisa mencapai Rp 60 triliun-Rp 100 triliun.
“Perkiraan angka Rp 100 triliun
itu dilihat dari total permintaan
produk kosmetik di tanah air,”
sebut Dirjen Industri Kimia,
Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit
Dwiwahjono kepada KONTAN,
Kamis (29/12) pekan lalu.
Dalam catatan Kementerian
Perindustrian, pasar industri
kosmetik Tanah Air dalam lima
tahun terakhir tumbuh lima kali
lipat. Hal ini juga menyita perhatian produsen kosmetika dunia.
Sayangnya dari kue bisnis
sebesar ini, yang dinikmati oleh
industri kosmetik lokal hanya
25% atau kisaran Rp 25 triliun
saja. Artinya, 75% masih dikuasai produk kosmetik impor.

Saat ini, pasar kosmetik kelas
menengah ke atas didominasi
produk dari Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Sementara untuk kelas
menengah, banyak diisi oleh
produk asal Thailand, Korea
Selatan, dan Malaysia.
Kosmetik impor masih mendominasi pasar lokal akibat
hampir 90% formula bahan baku
produksi masih tergantung dari
impor. Di sisi lain pengusaha
dalam negeri belum banyak
yang menggarap produksi bahan baku kosmetik meskipun
ada pasar yang cukup besar.
Kementerian Perindustrian
menilai industri kosmetik termasuk industri strategis dan
potensial lantaran pangsa pasar
sangat besar. Masuk kategori
strategis lantaran, saat ini, terdapat sedikitnya 760 perusahaan kosmetik dari skala kecil,
menengah dan besar.
Menurut Sigit, di kelompok
industri, yang termasuk dalam
indsutri skala besar hanya 24
perusahaan. “Sisanya sebagian
besar merupakan industri menengah dan kecil,” jelasnya.
Kendati pangsa pasar kosmetik Indonesia masih dikuasai
produk impor, Sigit menyebut
produsen kosmetik dalam negeri masih bisa meningkatkan
kapasitas produksi. Hanya, ia
memberi catatan asalkan mereka memanfaatkan bahan baku
lokal yang melimpah.
Agar bisa mencapai mimpi
itu, harus ada riset dan pengembangan produk kosmetik lokal.
“Kami terus mendorong industri kosmetik dalam negeri agar
bisa mencari substitusi bahan
baku impor,” katanya.
Desril Muchtar, Sekretaris

Perusahaan PT Martina Berto,
Tbk mengungkapkan serangan
produk impor tidak merata,
tergantung jenis produk. “Misalkan jenis kosmetik yang paling besar adalah Oriflame, kemudian jenis skincare Unilever,” ungkapnya.
Achmad Sigit pun tidak menampik produsen kosmetik
asing terus melakukan ekspansi. Nah, salah satunya adalah
L’Oreal. Perusahaan ini menjadikan Indonesia sebagai target
karena pangsa pasarnya besar.

Menggenjot produk
Makin ketatnya persaingan
ini membuat produsen terus
berupaya mempertahankan pasar mereka masing-masing.
Bahkan jika memungkinkan
merebut pasar pesaing.

Seperti yang dilakukan
PT Martina Berto Tbk (Martha
Tilaar Group). Produsen kosmetik ini akan fokus memperkuat pasar Sari Ayu yang sudah
punya segmen dan pasar. Pada
merek ini, Martha Tilaar memiliki varian lengkap untuk perawatan dari ujung kaki hingga
rambut. Produk tersebut berkontribusi sekitar 40%-50% terhadap pendapatan perusahaan.
“Brand kami lainnya yang
menjadi unggulan di pasar adalah produk Mirabella, dan Rudi
Hadisuwarno atau PAC,” ujar
Sekretaris Perusahaan Martina
Berto Desril Muchtar.
Setali tiga uang dengan brand
kosmetik lokal Wardah yang
terus memperkuat posisi pasar
dengan label produk halalnya.
CEO PT Paragon Technology
and Innovation Nurhayati Subakat menyebutkan, Wardah me-

Pangsa Pasar Industri Kosmetik*
Rata-rata Rp 60 triliun per tahun

30%
Perusahaan
lokal

70%
Perusahaan asing

*termasuk produk toilettries

Sumber wawancara dan riset KONTAN

nyiapkan serangkaian strategi
branding agar masuk segmen
atas. Misalnya membangun
Wardah House dan Wardah Beauty Store. “Kami selalu memperkuat posisi sebagai salah
satu produk halal yang diterima
semua kalangan,” cetusnya.
Meski begitu, dominasi kosmetik asing masih sulit digeser
kendati rajin branding selagi
bagan baku masih tergantung
pada impor. Pasalnya, posisi
daya saing produk lokal masih
tetap lemah lantaran mengandalkan bahan baku impor.
Martina Berto misalnya tak
menyangkal jika 90% bahan bakunya masih didominasi bahan
kimia dari luar negeri. Sedangkan untuk produk natural, mereka masih bisa memasok 60%
dari bahan baku lokal.
Guna mengimbangi tekanan
produk impor, PT Mandom Indonesia mengambil opsi dengan
menggenjot kapasitas produksi.
Harapannya, perusahaan ini
bisa mendapat profit dari naiknya volume penjualan.
Rencananya, Mandom mengerek kapasitas produksi
menjadi 1,6 kali lipat dengan
lewat pabrik baru di kawasan
MM2100 Cibitung, Bekasi. “Kenaikannya akan kami lakukan
secara bertahap,” kata Alia
Dewi, Sekretaris Perusahaan
PT Mandom Indonesia.
Begitu dengan PT Mustika
Ratu yang ikut-ikutan menggandakan kapasitas produksi mulai
2017. Saat ini, pabrik mereka
yang berlokasi di Ciracas Jakarta Timur, memiliki kapasitas
produksi terpasang sebesar 3,2
juta pak per bulan untuk kosmetik cair. Kapasitas ini baru
terpakai 2 juta per pak bulan.
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Sementara kapasitas produk
jamu sebesar 633.000 pak per
bulan dan baru terpakai 120.000
pak per bulan. Adapun kapasitas produksi kosmetik padat
102.000 pak per bulan dan baru
terpakai 61.000 pak per bulan.

Tambah distributor
Selain memacu produksi, sejumlah pemain besar industri
kosmetik memperluas distributor hingga ke pelosok daerah.
Misalnya saja pada semester II2016 ini Mustika Ratu menambah 10 distributor baru, yang
tersebar di daerah Nanggroe
Aceh Darussalam, Singaraja
Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.
Dari 10 distributor anyar tersebut lima diantaranya sudah terealisasi di Sumatra.
Sekretaris Perusahaan PT
Mustika Ratu, Boma K Sebayang mengklaim, jalur distribusi
baru sudah berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan.
“Pendapatan kami di Sumatra
naik dari Rp 1,2 miliar per bulan
menjadi Rp 3 miliar,” ujarnya
sebagaimana dikutip dari Harian KONTAN, Kamis (8/12).
Dengan bertambahnya lima
distributor baru, Mustika Ratu
memiliki 58 distributor. Perusahaan ini mempercayakan kepada rekanan untuk jadi mitra.
Tak cuma itu, Mustika Ratu
akan mengeliminasi beberapa
produk yang kurang diserap
pasar. Ke depan, Mustika Ratu
hanya akan fokus pada pengembangan 300 produk dari 800
produk yang mereka punya.
Senada dengan Mustika Ratu,
PT Mandom Indonesia menggunakan pihak kedua sebagai
pembuka jalur distribusi. “Dengan memakai distributor eksternal, kami bisa fokus pengembangan produk, kualitas dan
pemasaran,” kata terang Alia.

Mandom bekerjasama dengan satu perusahaan distributor tunggal. Adapun penambahan lokasi penyebaran produk
dilakukan dengan cara menambah points of distribution lewat perusahaan distributor
eksternal tersebut.
Langkah serupa juga dilakukan Martina Berto yang menggandeng PT SAI untuk menambah outlet distribusi menjadi

Menyerahkan
distribusi ke
pihak lain bisa
membuat ongkos
lebih murah dan
efisien.
KONTAN/Muradi

100 lokasi dengan memperluas
cakupan di Jawa, Sumatra dan
Kalimantan pada 2017.
Di 2016, Martina Berto hanya
punya 30 distributor. Tujuan
penambahan distributor 2017
untuk mengejar target pertumbuhan penjualan. “Pada 2016
pertumbuhan penjualan hanya
5%. 2017, kami menargetkan
tumbuh 15%,” harap Direktur
Martina Berto Samuel Pranata.
Sementara Paragon pilih
mengandalkan jalur distribusi
sendiri. Nurhayati menuturkan,
Wardah menggunakan jalur
distribusi sendiri agar memudahkan pengawasan. “Tapi bisa
lebih gesit,” akunya.
Dari 30 distributor yang ada,
hanya satu distributor yang masih menggunakan pihak luar
yaitu untuk daerah Sumatra
Barat. Daerah ini terbilang khusus untuk Paragon. Sebab saat
memproduksi dalam skala kecil
tidak ada yang mau mendistribusikan produk Wardah. Satu-

Jeli Membaca Tren
Pasar Kosmetik
Menjelang masuknya shio tahun ayam api, industri kosmetik
pun bebenah. Bukan hanya menambah gerai dan jalur distribusi,
tapi juga mengikuti perkembangan tren kosmetika dunia. Sebab
begitu tahun berganti, tren kosmetik pun ikut berubah.
Nurhayati Subakat, Chief Executive Officer (CEO) PT Paragon
Technology and Innovation, menyebut, pelaku industri kosmetik
harus pandai dan cepat dalam mengikuti tren pasar. “Karena
trennya sekarang ini begitu cepat, harus bisa mengikuti selera
pasar,” ujar CEO produsen kosmetik Wardah ini.
Nurhayati mencontohkan beberapa waktu lalu tren lipstik yang
biasanya didominasi dalam bentuk batang dan glossy beralih ke
jenis matte dalam bentuk cair. Begitu juga tren warna yang saban
tahun harus terus diikuti. Mau tak mau, industri kosmetik harus
cepat merespon permintaan pasar yang berubah cepat.
Alia Dewi, Sekretaris Perusahaan PT Mandom Indonesia sepakat, membaca tren pasar menjadi salah satu ritual tahunan
yang tak boleh luput. “Kosmetika wanita di tahun depan mulai
mengarah ke pilihan warna yang lebih kalem. Sedangkan dari
segi hair styling untuk pria, penggunaan pomade masih akan
terus menjadi tren,” katanya.
Dengan membaca tren pasar, Mandom yang sebagian besar
produknya menyasar kaum Adam, bisa menentukan varian produk baru untuk di produksi. Selain itu, membaca tren pasar bisa
dilakukan dengan memantau perkembangan media sosial.
Saat ini, banyak produk banyak label kosmetik baru dari perusahaan rumahan, tapi banyak dikenal dan memiliki konsumen
fanatik. Umumnya, mereka mengenalkan produk lewat peran
beauty blogger atau influencer di media sosial. “Perkembangan
ini juga kami pantau sebagai bentuk monitoring terhadap tren
pasar dan konsumen. Dari situ kami bisa tahu produk apa yang
sedang digemari konsumen,” kata Alia.
o

satunya perusahaan distributor
yang tak mau disebut namanya
itu bersedia memasarkan walau
jumlah produk tidak besar.
Satu distributor Paragon bisa
mencakup beberapa wilayah
dalam satu provinsi. “Di Surabaya ada beberapa distributor
yang memasok ke Malang, Sidoarjo dan sekitar. Jadi jumlahnya berbeda-beda,” katanya.

Paragon juga siap menambah
gerai. Gerai offline ini penting
dalam industri kosmetik. Sebab,
walau tren belanja online sedang naik daun, konsumen lebih senang cara berbelanja
kosmetik secara konvensional
yakni datang ke toko menjajal
produk dan memiliki warna secara langsung. Sayang, Nurhayati enggan membuka target

jumlah toko baru 2017.
Meski gemar dengan gerai
konvensional, Nurhayati menyebut produk Wardah juga
gampang dijumpai di gerai
maya. “Kami sudah gabung dengan beberapa e-commerce,”
kata Nurhayati yang menyebut
cara ini lebih efisien ketimbang
mengembangkan e-commerce
secara mandiri.
o

Korporasi
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Berkat Regulasi,
Bisa Tambah Koleksi
Pelindo IV siap menadah lima pelabuhan
milik pemerintah untuk
mereka kelola.
Oginawa Ramadhan Prayogo

T

umbuh secara non-organik banyak terbukti bisa
lebih efektif mendongkrak kinerja perusahaan. Nah,
acapkali kesempatan untuk
tumbuh secara non-organik ini
bak pepatah: mendapat durian
runtuh. Salah satu “durian” itu
berwujud regulasi pemerintah.
Paling tidak itulah yang bakal
dirasakan oleh kelompok Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) pengelola pelabuhan,
yaitu PT Pelabuhan Indonesia
(Pelindo) I sampai PT Pelindo
IV. Mereka bakal menikmati
durian jatuh efek kebijakan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kementerian Perhubungan (Kemhub) hendak menyerahkan pelabuhan yang selama ini mereka kelola kepada
Pelindo I. Kebijakan ini terbit
agar Kemhub fokus menjadi regulator. Pemerintah berharap,
dengan menyerahkan fungsi
operator kepada pengelola
swasta atau BUMN, operasi pelabuhan bisa lebih efisien.
Terdapat 10 pelabuhan yang
akan diserahkan pemerintah
kepada Pelindo. Nah, Pelindo
IV mendapat jatah lima pelabuhan sendiri, yaitu Pelabuhan
Bungkutoko Kendari, Pelabuhan Arar Sorong, Bitung, Manokwari, dan Pelabuhan Merauke. Sebenarnya, selama ini Pelabuhan Bitung, Manokwari,
dan Merauke sendiri sudah dioperasikan Kemhub bersama
dengan Pelindo IV.
Mauritz Sibarani, Direktur
Kepelabuhan dan Pengerukan
Kemhub menjelaskan, tahap
awal penyerahan pelabuhan ini
berupa kerjasama pemanfaatan
(KSP). Lalu, untuk jangka panjang, BUMN bisa mengelola dan
memiliki sepenuhnya pelabuhan tersebut.
Saat ini proses penyerahan
pelabuhan masih ada di Biro
Perencanaan dan Keuangan
Kemhub. Setelah itu akan diserahkan ke pada Kementerian
Keuangan. Dia memperkirakan,
serah terima pelabuhan paling
cepat akan berlangsung pada
awal 2017. Pengelolaan akan
berlangsung selama 10 tahun.
Selama itu Pelindo wajib investasi untuk mengembangkan.
Budi Revianto, Direktur Keuangan Pelindo IV memperkirakan proses penyerahan ini memakan waktu lama. Selain persetujuan Kemhub dan Kemkeu,
operator juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah
setempat. Dia juga menegaskan
Pelindo IV tak keberatan atas
syarat harus berinvestasi.
Budi mengaku Pelindo IV sudah menyiapkan dana investasi
Rp 1 triliun untuk dua pelabuhan yang menjadi jatahnya. Sekitar Rp 500 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Bungkutoko di Kendari dan Rp 500
miliar untuk Pelabuhan Arar di

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Pelindo IV telah menyiapkan dana Rp 2 triliun untuk mengembangkan dua pelabuhan baru.
Sorong. Dana ini akan digunakan untuk penguatan dermaga
dan belanja alat-alat angkut pelabuhan. “Kami telah menyiapkan dana itu kalau pelabuhan
itu bisa diserahkan tahun depan,” ungkap Budi.

Akan terintegrasi
Manajemen Pelindo IV meni-

Dampak
pelabuhan baru
ke pendapatan
terukur sejak
penyerahan dan
pengembangan.

lai penambahan daftar pelabuhan yang mereka kelola bakal
membantu konektivitas antara
pelabuhan-pelabuhan yang mereka kelola. Sampai saat ini Pelindo IV sudah mengoperasikan
24 pelabuhan yang tersebar di
Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
dan Papua (lihat boks).
Setelah terhubung, tiap-tiap
pelabuhan juga harus tersistem,
misalnya memiliki jadwal kapal
yang pasti, baik itu kapal keluar
masuk berikut kegiatan bongkar muat. Dengan begitu dia
berharap, lalu lintas di pelabuhan menjadi bertambah dan
mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menjadi lebih cepat.
Pelabuhan Bungkutoko akan
terintegrasi dengan pelabuhan
Kendari yang sering disebut sebagai Kendari New Port. Adapun Pelabuhan Arar diproyeksikan akan terkoneksi dengan
Pelabuhan Sorong yang lokasinya juga berdekatan.
Sayang, meski rencana sudah
matang, Budi belum bisa men-

jelaskan dampak penambahan
pelabuhan ini terhadap kinerja
Pelindo IV. Alasannya, dua pelabuhan tersebut belum diserahkan dan masih memerlukan
proses pengembangan agar bisa
memberi hasil optimal.
Sebelum menerima dua pelabuhan tambahan tersebut,
BUMN yang mengelola pelabuhan di bagian timur Indonesia
ini sedang mengerjakan proyek
besar lain, yakni Makassar New
Port (MNP) dan Kendari New
Port (KNP). MNP adalah proyek
reklamasi yang akan mengubah
laut menjadi dermaga, lapangan
peti kemas, serta fasilitas pelabuhan lain. Area ini mencakup
luas 300 hektare (ha).
Pembangunan MNP mulai dikerjakan sejak Juni 2015 dan
diperkirakan bakal rampung s
secara total pada 2030. Seluruh
proyek pembangunan ini diperkirakan bakal menelan dana
sampai Rp 12 triliun.
Beda lagi dengan perkembangan KNP. Saat ini, proyek ini
baru pada tahap menetapkan
pemenang tender untuk mela-

ber 2016 Pelindo IV meneken
kredit investasi dari Bank Mandiri. Bank BUMN tersebut berkomitmen memberikan kredit
investasi hingga Rp 3 triliun
berjangka waktu 7,5 tahun.
Pilihan lain adalah penerbitan
surat utang. Pelindo IV akan
menerbitkan obligasi senilai
Rp 2 triliun–Rp 3 triliun pada
awal 2017. Untuk itu Pelindo IV
telah menyiapkan penjamin pelaksana emisi obligasi ini. Dia
juga telah menggandeng tenaga
ahli dari Universitas Hasanuddin Makassar untuk mengkaji
beberapa proyek agar lebih efisien dan efektif.
Pelindo IV optimis bisnis mereka tahun 2017 akan lebih baik.
Pelindo IV menargetkan pada
2017 bisa mencetak pendapatan
Rp 2,9 triliun atau naik sekitar
11% dari prediksi pendapatan
2016 sebesar Rp 2,6 triliun. Adapun untuk laba sebelum pajak
tahun depan manajemen Pelindo IV menargetkan Rp 756 miliar atau naik sekitar 21% dibanding laba tahun ini sebesar
Rp 621 miliar.
o

kukan proses pengerjaan dermaga. Suparman, GM Pelindo
IV Cabang Kendari bilang pembangunan KNP yang memiliki
luas dermaga 2,3 ha ini ditargetkan bakal kelar akhir 2018.
Karena skalanya lebih kecil,
dana yang bakal terserap oleh
proyek ini tentu lebih mini ketimbang MNP. Modal Pelindo
IV yang bakal tertanam di proyek ini hanya Rp 935 miliar. Sebesar Rp 635 miliar berasal dari
Penyertaan Modal Negara
(PMN) tahun 2015 dan sebanyak Rp 300 miliar dari kas.

Alternatif dana
Budi sadar, berderet daftar
proyek yang akan mereka kerjakan butuh pendanaan besar.
Meski demikian ia tidak khawatir lantaran Pelindo IV memiliki
beberapa alternatif pendanaan.
Selain mendapatkan dana PMN
dari pemerintah sebesar Rp 2
triliun pada akhir tahun lalu,
Pelindo IV juga menerima alokasi pinjaman bank. Pada Okto-

Kinerja Keuangan PT Pelindo IV
Tahun 2014–2017
2.422
2.013

2014

Daftar Pelabuhan yang
dikelola Pelindo IV (Persero)
Kalimantan

Samarinda
Balikpapan
Bontang
Sangata

Nunukan
Tarakan
Tanjung Redeb

Sulawesi

Manado
Bitung
Gorontalo
Toli Toli

Pantoloan
Pare Pare
Makassar
Kendari

Maluku

Ternate
Ambon
Banda Neira

Papua

Sorong
Biak
Manokwari Jayapura
Fak Fak
Merauke

635
2.506
2015

2.010
525
2.600
2.300

2016
621

2.900
Target
2017

2.400
756
Pendapatan
Usaha

Keterangan: dalam miliar rupiah

Pendapatan
Usaha Bersih

Laba Sebelum
Pajak

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan dan
Wawancara KONTAN
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USD/IDR
13.480

13.471
29 Des ‘16
13.469
22 Des ‘16

13.450

13.420
Sumber: BI

Investasi

IHSG
5.302,57
29 Des ‘16
5.042,87
22 Des ’16

5.350

5.150

4.950
Sumber: BEI

IHSG ikut merayakan pesta tutup tahun sekaligus tahun baru. Selama pekan terakhir 2016,
indeks saham kita menguat. Tapi, jangan terlena dengan perayaan tahun baru yang meriah
lantaran ada potensi IHSG melemah di minggu pertama 2017.

Lemah di Tahun Baru
D

i minggu terakhir 2016, Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) menunjukkan keperkasaannya. Berturut-turut IHSG menguat selama
satu pekan.
Pada Selasa (27/12), IHSG ditutup menguat di angka
5.102. Keesokan harinya, pada penutupan perdagangan
Rabu (28/12), indeks kembali perkasa ke level 5.209.
Dan Kamis (29/12), IHSG seperti tak mau kehilangan
taji, ditutup menguat di 5.302.

Lamgiat Siringoringo
Adrian M Priyatna, Analis Erdikha Elit Securities,
memperkirakan, investor asing secara perlahan membeli saham di pekan perdana 2017. “Namun, untuk pekan ini ada kemungkinan IHSG menurun,” ucapnya.

Itu berarti, dalam tiga hari terakhir, indeks menanjak 3,9%. Kenaikan IHSG yang cukup tinggi ini bisa

Euforia amnesti pajak

dikatakan sebagai fenomena window dressing. Para
pelaku pasar cenderung melakukan aksi beli.
Menurut Kiswoyo Adi Joe, Analis Recapital Securities, fenomena window dressing tak bisa dipungkiri sebagai faktor penguatan IHSG di pekan pamungkas
2016. “Dalam 10 tahun terakhir, IHSG selalu naik setiap
Desember karena window dressing,” ujarnya.
Tapi sejatinya, kenaikan IHSG sesuai dengan kondisi
ekonomi Indonesia. Tingkat inflasi November 2016
yang rendah, 0,47%, jadi pendorong indeks.
Suria Darma, Kepala Riset Buana Capital, mengatakan kenaikan IHSG selama pekan terakhir 2016 memang cukup tinggi. “Malah saya bilang, ini sudah terlalu tinggi,” kata dia.
Oleh karena itu, para pelaku pasar jangan terlalu
terpaku dengan kenaikan IHSG yang terjadi di ujung
tahun 2016. Masuk ke pekan pertama 2017, Suria
memprediksikan, akan terjadi koreksi terhadap pergerakan IHSG.
Beberapa sentimen yang perlu jadi perhatian utama
adalah pengumuman inflasi Desember sekaligus tahun
2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini akan
keluar Selasa (3/1) nanti. Pelaku pasar termasuk investor asing akan melihat laju inflasi sepanjang 2016.
Dari situ mereka bakal bertindak: masuk untuk
membeli atau justru keluar menjual
saham.

Lucky Bayu Purnomo, Analis Danareksa Sekuritas,
menambahkan, ekspektasi perekonomian nasional
pada 2017 juga cukup positif, seiring aksi pemerintah
menambah dan merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur. “Sentimen itu akan jadi angin segar bagi investor di pasar modal ke depannya,” ungkap Lucky.
Catatan saja, selama 2016 laju IHSG cukup mengejutkan. Hingga Kamis (29/12), indeks saham mencatat
pertumbuhan sebesar 15,45%. Raihan ini yang tertinggi
dibanding indeks negara tetangga. Padahal, di awal
2016 banyak pelaku pasar yang khawatir dengan pergerakan IHSG.
Perdagangan saham pun terlihat lebih atraktif. Nilai
rata-rata transaksi harian 2016 mencapai Rp 7,4 triliun,
jauh lebih tinggi ketimbang 2015 lalu yang hanya
Rp 5,77 triliun.
Indeks pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

jadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sepanjang
2016 (year-to-date/ytd), dengan kenaikan mencapai
70,85%. Diikuti sektor industri dasar yang memberikan
kenaikan 32,87%. Lalu, indeks konsumer yang tumbuh
sebesar 14,64%.
Program Amnesti Pajak atau Tax Amnesty juga menjadi salah satu isu yang sempat melambungkan IHSG.
Pelaku pasar tampak antusias melihat respons tax
amnesty yang banyak diikuti pengusaha kakap.
Hanya, Suria mengingatkan, isu amnesti pajak masih
berpotensi membuat IHSG naik dan turun. Apalagi, di
periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016, realisasinya tak setinggi periode pertama. Uang tebusan
yang berhasil masuk ke kas negara di periode dua tak
terlalu banyak.
Data Direktorat Jenderal Pajak memperlihatkan,
uang tebusan yang masuk selama periode pertama
(Juli-September) mencapai Rp 92,9 triliun. Sementara
uang tebusan di periode kedua (Oktober-Desember)
hanya sebesar Rp 8,02 triliun.
Begitu pula jika melihat jumlah peserta amnesti pajak. Di periode kedua, angkanya jauh lebih rendah dari
periode pertama. Pada periode pertama ada 393.358
wajib pajak (WP) yang berpartisipasi, sementara periode kedua hanya 118.957 WP. “Pelaku pasar bisa pesimistis dengan Program Pengampunan Pajak di periode
berikutnya atau ketiga,” ujar Suria.
Suria berharap, pemerintah terus menggenjot Program Amnesti Pajak di periode terakhir yang tutup buku
pada Maret 2017 nanti. Dengan begitu, pelaku pasar
bisa kembali menikmati euforia tax amnesty yang
sempat dirasakan di periode satu.
Tapi, selama pekan pertama 2017, IHSG akan bergerak melemah terbatas. Suria memprediksikan, IHSG
berada di kisaran 5.250 sampai 5.400. Sedangkan
Adrian memproyeksikan pergerakan IHSG di
rentang 5.230 hingga 5.420 selama sepekan.
Selamat berinvestasi di tahun baru.
❏

Garuda Masih Akan Stabil
Pergerakan rupiah di akhir 2016 terlihat stabil. Meski terus dihantam penguatan dollar Amerika Serikat (AS) setelah
The Fed mengerek suku bunga, mata
uang garuda melemah tipis.
Di pasar spot, Kamis (29/12) lalu, nilai
tukar rupiah terhadap dollar AS melemah
0,08% ke level Rp 13.471 dibanding hari
sebelumnya. Sementara di kurs tengah
Bank Indonesia (BI), rupiah tergerus

0,19% menjadi Rp 13.473.
Rully Arya, Ekonon Bank Mandiri, mengemukakan, selama pekan terakhir di
2016 memang tidak ada sentimen yang
kuat untuk memengaruhi pergerakan rupiah. Baru di minggu pertama 2017, ada
beberapa faktor yang akan memengaruhi
pergerakan nilai tukar rupiah.
Pertama, data inﬂasi 2016 dari Badan
Pusat Statistik (BPS) yang akan diumum-

kan Selasa (3/1) nanti. “Data inﬂasi akan
memengaruhi pergerakan rupiah,” ujarnya. Namun, inﬂasi yang stabil juga bakal
menjaga kekuataan rupiah.
Kedua, data pengangguran bulanan
dari AS yang akan berdampak terhadap
pelaku pasar dalam bertindak selama
pekan perdana di 2017. Data tersebut
biasanya memang akan memengaruhi
keputusan para investor asing.

Tapi, membaiknya prospek perekonomian Indonesia di 2017 bakal jadi obat
kuat untuk rupiah. Di sisi lain, bank sentral kita berpotensi menahan suku bunga
acuannya sebagai respons atas rencana
kenaikan suku bunga The Fed.
Rully memperkirakan rupiah akan bergerak stabil di pekan pertama 2017.
Pergerakan rupiah akan berada di rentang Rp 13.350 hingga Rp 13.500.
❏
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REKOMENDASI
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk terus
mengembangkan jaringan rumahsakit. Saat
ini, emiten bersandi saham MIKA itu tengah
membangun rumahsakit ke-13. Targetnya,
rumahsakit yang berlokasi di daerah
Jabodetabek ini akan beroperasi pada
Desember 2017 mendatang.
Tak berhenti sampai di situ, pengelola
Rumahsakit (RS) Mitra Keluarga tersebut
bakal membangun rumahsakit ke-14. Rencananya, proses konstruksi rumahsakit yang
juga berlokasi di Jabodetabek ini akan dimulai pada kuartal I 2017 dan beroperasi awal
2018. “Sedang dalam proses perizinan,”
kata Joyce Vidyayanti, Direktur MIKA kepa-

da Tabloid KONTAN.
Untuk membangun kedua rumahsakit itu,
MIKA menyiapkan dana sebesar Rp 400
miliar hingga Rp 500 miliar yang merupakan
anggaran belanja alias capital expenditure
(capex) 2017. Sumber capex berasal dari
sisa dana hasil initial public offering (IPO)
mereka. Catatan saja, sampai 30 September
2016 lalu, perusahaan yang berdiri tahun
1989 silam ini masih memiliki sisa dana IPO
sebesar Rp 872,67 miliar.
Pada 2017 MIKA juga berencana membeli beberapa lahan yang akan menjadi land
bank untuk pengembangan jaringan rumahsakit berikutnya. Termasuk, membangun
Kinerja PT Mitra Keluarga
Karyasehat Tbk (MIKA)

Beli

(miliar rupiah)
30/09/2016 30/09/2015
Total Aset
3.972,72
3.554,01
Total Kewajiban
499,52
365,55
Total Ekuitas
3.473,20
3.188,46
Pendapatan
Laba Kotor
Laba Usaha
Laba Bersih
Laba Bersih Per Saham
(rupiah)

1.827,86
879,17
570,04
529,57
36

Margin Laba Kotor (%)
Margin Laba Usaha (%)
Margin EBITDA (%)
Margin Laba Bersih (%)
ROA (%)
ROE (%)
DER (kali)

47,43
29,46
36,00
27,76
16,54
18,92
0,14

Adrian M. Priyatna
Analis
Erdikha Elit Securities

E

kspansi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
(MIKA) dengan membangun dua rumahsakit di 2017
tentu sudah dengan proyeksi
kedua rumahsakit itu akan memiliki tingkat isian yang bagus.
Jadi, kalau mereka bilang, mau
ekspansi, rencana ini hampir
pasti akan berhasil.
Kenapa? Fundamental MIKA
kuat. Mereka punya merek atawa brand yang kuat dengan
nama Rumahsakit (RS) Mitra
Keluarga. Keuangan perusahaan yang tercatat di papan bursa
pada Maret 2015 ini juga bagus.
MIKA tidak punya utang.
Dalam laporan keuangan ada
indikator yang namanya Altman
Z-score yakni risiko sistematik
perusahaan. Nah, skor MIKA
sangat tinggi, sekitar 12,7. Yang
artinya, kemungkinan risiko
untuk bangkrut sangat rendah
dibanding operator rumahsakit
lain. Dan, pertumbuhan pendapatan MIKA juga konsisten, sekitar 15%–20% per tahun.
Lalu, margin laba MIKA juga
paling tinggi. Margin laba kotor
mereka hampir 50% dan margin
laba bersihnya nyaris 30%. Ini
berarti, selain profitnya tinggi,
MIKA juga sangat efisien. Alhasil, MIKA sanggup membangun
rumahsakit dengan peralatan
yang lebih bagus dan dokter
yang lebih berkualitas.
Cuma, dengan mendirikan
kedua rumahsakit tersebut di
daerah Jabodetabek, saya melihat, MIKA ingin ekspansi de-

rumahsakit khusus peserta BPJS Kesehatan.
“Kami sedang menjajaki proses akuisisi atas
rumahsakit khusus BPJS. Kini masih dalam
proses uji tuntas,” ujar Joyce.
Sayang, Joyce menolak mengungkap target pendapatan dan laba bersih di 2017.
“Yang jelas, industri rumah sakit adalah industri yang underserved, maka potensi pertumbuhannya masih sangat baik. Sehingga,
harusnya untuk tumbuh seperti 2016 bukan
hal yang sulit,” ungkap Joyce.
Bagaimana prospek sahamnya. Simak rekomendasi analis berikut ini.

ngan seaman mungkin. Sebab,
sulit mencari tenaga kesehatan
yang berkualitas jika membangun rumahsakit di luar Jabodetabek dan Surabaya.
Memang, MIKA sebelumnya
juga membangun rumahsakit di
Kota Tegal. Tapi, itu pengecualian dan mereka belum melakukan langkah serupa di kota lain.
Sementara ini fokusnya di Jabodetabek dan Surabaya.

Kelas menengah
Yang jadi katalis positif MIKA
ke depan adalah pertumbuhan
jumlah kelas menengah yang
tinggi di Indonesia, khususnya
wilayah Jabodetabek dan Surabaya. Dan, sejak ada BPJS Kesehatan, orang semakin sadar
dengan kesehatan juga asuransi. MIKA juga berkongsi dengan
BPJS melalui program coordination of benefit (CoB). Ada
tiga rumasakit milik mereka
yang ikut program ini.
Alhasil, pendapatan MIKA
sepanjang 2017 bisa tumbuh
13%–17% dari target 2016 jadi
Rp 2,84 triliun. Sedangkan target pertumbuhan laba bersih
mereka di 2017 sekitar 18%–25%
menjadi Rp 882 miliar.
Untuk satu tahun ke depan,
saya merekomendasikan beli
untuk saham MIKA, dengan
target harga Rp 4.000 per saham. Pada perdagangan Kamis
(28/12) lalu, saham MIKA berakhir di posisi Rp 2.510.
❏

Danielisa Putriadita

Tahan

1.601,98
728,94
477,70
439,35
152
45,87
30,00
35,32
27,06
15,84
17,65
0,11
Sumber: RTI

Kiswoyo Adi Joe
Analis
Recapital Securities

U

ntuk menggenjot pendapatan, MIKA memang
harus terus memperluas
jaringan rumahsakit. Sebab,
pendapatan emiten operator
rumahsakit merupakan pendapatan berkelanjutan (recurring
revenue). Tentu, langkah yang
tepat MIKA membangun dua
rumahsakit lagi di 2017.
Hanya, begitu kedua rumahsakit baru itu beroperasi, pendapatannya tidak langsung berdampak ke kinerja keuangan
MIKA. Butuh waktu tiga tahun
sampai bisa betul-betul tercermin di laporan keuangan. Artinya, mengantongi pendapatan
yang maksimal dari kedua rumahsakit baru tersebut.
Nah, kalau pendapatan dari
dua rumahsakit itu sudah mentok, susah buat MIKA untuk
tumbuh lagi. Itu sebabnya, mereka mesti mendirikan rumahsakit baru lagi. Jadi memang,
MIKA kudu menambah terus
jaringan rumahsakit.
Kalau tidak membangun rumahsakit baru, pertumbuhan
pendapatan MIKA akan konsisten, tidak naik tinggi. Cuma,
menambah jaringan rumahsakit
ini membutuhkan biaya yang
sangat besar termasuk untuk
membeli peralatan medis. Dan,
setelah beroperasi, biayanya
juga tidak kecil. Misalnya, untuk perawatan peralatan dan
memperbarui peralatan.
Tak heran, MIKA fokus membangun rumahsakit baru di Jabodetabek dan Surabaya. Kedua

wilayah ini sangat padat penduduk dan jumlah kelas menengahnya sangat banyak. Itu sesuai dengan pasar MIKA. Jika
tidak, tingkat isian rumahsakit
mereka rendah. Kalau tingkat
okupansinya rendah, kapan
MIKA meraup untung.

Persaingan ketat
Pertumbuhan penduduk terutama kelas menengah di Indonesia yang cepat, yang merupakan pasar MIKA, tentu jadi katalis positif buat emiten ini.
Apalagi, mereka mengincar
segmen menengah atas.
Info saja, RS Mitra Keluarga
merupakan rumahsakit terbesar kedua di Indonesia dalam
kapasitas tempat tidur rawat
inap. Mereka memiliki 1.725
tempat tidur operasional.
Sementara yang menjadi katalis negatif buat MIKA adalah
persaingan rumahsakit yang
semakin ketat. Terlebih, emiten
pengelola rumahsakit lainnya,
PT Siloam International Hospitals (SILO) juga sedang gencar
melakukan ekspansi.
Meski selama ini pertumbuhannya stabil di angka 15%, saya
memproyeksikan pendapatan
dan laba bersih di 2017 cuma
bisa naik 3% hingga 5%.
Saya merekomendasikan tahan untuk saham MIKA, dengan
target harga Rp 2.500 per saham. Ini merupakan harga wajar saham emiten itu.
❏
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Bukan Cuma Baru,
juga Perdana
Prospek reksadana
pendapatan tetap perdana dari Phillip Asset
Management.
Danielisa Putriadita

S

iap-siap banjir produk
reksadana awal 2017. Sejumlah manajer investasi
sudah berancang-ancang mengeluarkan produk reksadana
anyar di pembuka tahun 2017.
PT Phillip Asset Management,
salah satunya.
Bahkan, anak usaha PT Phillip Securities Indonesia ini bakal meluncurkan produk reksadana pendapatan tetap untuk
pertama kali. Mereka memberi
nama: Reksadana Phillip Government Bond.
Produk reksadana besutan
manajer investasi yang baru
berdiri 2011 lalu itu sudah mengantongi tanggal efektif dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
pada 24 November 2016 lalu.
“Peluncurannya sekitar Januari
atau Februari 2017,” kata Rio
Ariansyah, Investment Head
Phillip Management.
Sesuai namanya, Phillip Management akan menempatkan
dana kelolaan Reksadana Phillip Government Bond pada surat berharga negara (SBN).
Porsinya mencapai 80% hingga
100%. Sedang sisanya, 0% sampai 20% pada instrumen pasar
uang terutama deposito.
Tentu, bukan tanpa alasan
manajer investasi yang mengantongi izin usaha dari OJK pada
Maret 2014 lalu itu memilih ob-

ligasi pemerintah. Sebab, SBN
lebih likuid dari obligasi korporasi. “Bila nanti mau diusahakan taruh dana kelolaan sampai
100% di government bond tidak
ada masalah,” ujar Rio.
Pilihannya jatuh pada SBN
bertenor panjang. Soalnya, obligasi pemerintah yang jatuh
tempo sampai 20 tahun memiliki imbal hasil alias yield yang
tinggi, dan pergerakannya lebih
bagus. Rio bilang, semakin panjang tenornya, maka semakin
bagus pergerakannya.

lain khususnya yang bergerak
di bidang ekspor impor. “Ini dilakukan kalau memang ada kebutuhan,” tegas Rio.
Untuk penempatan dana kelolaan Reksadana Phillip Government Bond di instrumen
pasar uang, Phillip Management
mengincar deposito perbankan
dengan tenor pendek, satu bulan hingga tiga bulan. Investasi
ke instrumen pasar uang,
Rio menjelaskan, fungsinya lebih banyak untuk serep saja.

Imbal hasil 8,5%
Phillip Asset
Management
berencana
menempatkan
dana kelolaan
pada SBN.

Sedang obligasi pemerintah
bertenor pendek, lima tahun,
lebih defensif dan tidak rentan
dengan pergerakan suku bunga.
“Yang tenor panjang, kalau ada
pergerakan suku bunga sedikit
saja, bisa lebih bagus, lebih likuid, dan lebih banyak gain
atau untung,” ucap Rio.
Tapi, tidak tertutup kemungkinan kelak dana kelolaan reksadana tersebut masuk ke obligasi korporasi. Cuma, Phillip
Management memilih surat
utang terbitan PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN) dan badan
usaha milik negara (BUMN)

Dengan strategi investasi tersebut, menurut Rio, Reksadana
Phillip Government Bond masuk tipe reksadana moderat ke
agresif. “Kalau pasang portofolio di obligasi pemerintah, selalu arahannya moderat to high.
Jadi tidak defense, kalau bertahan maka investasinya lari ke
deposito,” beber Rio.
Juga dengan strategi investasi
itu, Phillip Management menargetkan imbal hasil atawa return
untuk reksadana pendapatan
tetap racikannya sebesar 8,5%
di tahun pertama. Target dana
kelolaannya sepanjang 2017
Rp 25 miliar–Rp 50 miliar.
Bagi yang tertarik, siapkan
investasi awal minimal Rp 50
juta untuk membeli Reksadana
Phillip Government Bond. Sejatinya, Phillip Management
mengincar investor institusi.
Tapi, kalau ada pemodal ritel
yang berminat, maka mereka
siap membuka pintu.
Menurut Beben Feri Wibowo,

Senior Research Analyst Pasar
Dana, kinerja reksadana pendapatan tetap selama 2016 dalam
tren positif. Ini tercermin dari
fundamental ekonomi negara
kita yang mencatatkan pertumbuhan positif. Lalu, tren suku
bunga rendah juga memberi
dampak positif ke kinerja reksadana pendapatan tetap.
Tambah lagi, nilai tukar rupiah dari Januari hingga Oktober
2016 juga memiliki kecenderungan menguat. “Inilah katalis
positif bagi reksadana pendapatan tetap. Obligasi pemerintah juga dalam tren yang cukup
baik,” ungkap Beben.
Setelah mendapat sentimen
negatif pasca kemenangan Donald Trump dalam pemilihan
Presiden Amerika Serikat (AS)
dan kenaikan suku bunga bank
sentral AS, The Fed, pasar obligasi pemerintah melakukan rebound, kembali menguat. Inves-

tor asing mulai kembali melakukan aksi beli dan masuk ke
obligasi Pemerintah RI.
Di 2017, pasar SBN masih
memiliki prospek yang cukup
baik, apalagi dengan outlook
yang naik dari stabil jadi positif.
Bahkan, ada potensi rating
menjadi investment grade.
“Return reksadana pendapatan
tetap akan berada di kisaran
5%–7%,” proyeksi Beben.
Nah, Beben menambahkan,
jika manajer investasi bisa mengelola produk reksadana pendapatan tetapnya dengan profesional, seharusnya mereka bisa
menghasilkan return di atas
rata-rata atau di atas 7%. Begitu
juga dengan produk reksadana
pendapatan tetap besutan Phillip Management, yang menjanjikan imbal hasil 8,5%.
Bagaimana, Anda tertarik
berinvestasi di Reksadana Phillip Government Bond?
o

Profil Reksadana Pendapatan Tetap
Besutan Phillip Asset Management
Nama Reksadana

Reksadana Phillip Government Bond

Tipe Reksadana

Moderat ke agresif

Investasi Awal

Minimal Rp 50 juta

Kebijakan Investasi

80–100% pada SBN
0%–20% di instrumen pasar uang

Biaya Pembelian

Tidak Ada

Biaya Penjualan Kembali

Tidak Ada

Imbalan Jasa Manajer Investasi Maksimal 0,2% per tahun
Biaya Kustodian

Maksimal 0,2% per tahun

Bank Kustodi

Bank DBS Indonesia
Sumber: Phillip Asset Management
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Emiten properti memandang optimistis tahun 2017. Mereka sudah menyusun strategi untuk bisa mengerek penjualan di tahun baru.

Emiten properti masih
optimistis penjualan
meningkat di 2017.
Lamgiat Siringoringo,
Elisabet Lisa Listiani

I

ndustri properti masih belum bisa berlari kencang sepanjang 2016. Tidak jauh
berbeda dengan 2015 yang masih lambat, penjualan properti
masih saja tersendat.
Memang, secara umum sudah
ada perbaikan penjualan properti di kuartal terakhir 2016.
Namun, Liliana S. Bambang,
Analis Mandiri Sekuritas, menyebutkan, penjualan yang meningkat menjelang tutup tahun

jelas belum mampu mengimbangi pelemahan penjualan di
sembilan bulan pertama.
Penjualan properti yang melambat juga sejalan dengan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) yang tidak mengalir
deras. Data Bank Indonesia (BI)
menunjukkan, penyaluran KPR
masih lambat tumbuh.
Padahal, bank sentral sudah
melonggarkan batas maksimum
kredit alias loan to value (LTV)
pada KPR di awal September
2016. Toh, laju kredit hunian
masih belum bertenaga.
BI mencatat, KPR masih tumbuh satu digit, di kisaran 6,8%–
6,9% hingga Oktober 2016.
Toufan Yamin, Analis Erdikha Elit Sekuritas, mengatakan,

sektor properti memang masih
belum bisa beranjak lantaran
sektor pendukungnya juga belum bergerak pula. “Misalnya,
sektor komoditas yang masih
stagnan, karena pembeli dan
penyewa sektor properti ada
yang tergantung dengan harga
komoditas yang masih belum
naik tinggi,” ujar dia.
Salah satu emiten properti
yang cukup terpukul dengan
kondisi di 2016 adalah PT Ciputra Development Tbk. Perusahaan properti bersandi saham CTRA ini harus mengubur
rapat-rapat target yang dipasang di awal 2016 lalu.
Bagaimana tidak? Hingga
November lalu, CTRA baru bisa
mengantongi marketing sales

atawa prapenjualan sebesar
Rp 6,7 triliun. “Estimasi sampai
dengan Desember ini mungkin
hanya sekitar Rp 7,5 triliun,”
kata Tulus Santoso, Direktur
Ciputra Development. Angka
ini tentu saja jauh dari target
mencapai Rp 9,2 triliun.

Pelambatan
sektor properti
di 2016 juga
tercermin dari
pergerakan
harga sahamnya.

Tax amnesty
Penjualan yang tidak terlalu
memuaskan juga menimpa
PT Summarecon Agung Tbk.
Hingga November 2016 lalu,
marketing sales emiten berkod
saham SMRA ini baru Rp 2,7
triliun. Sedang target di 2016
sebanyak Rp 3,5 triliun. Angka
itu sejatinya sudah mereka
pangkas September lalu, dari
target awal Rp 4,5 triliun.
Meski begitu, emiten properti
memandang optimistis tahun
2017. Mereka sudah menyusun
strategi untuk bisa mengerek
penjualan di tahun baru.
Tak heran, SMRA, memasang
lagi target pendapatan marketing sales sebesar Rp 4,5 triliun
untuk 2017. Untuk mencapai
angka itu, Adrianto P. Adhi, Direktur Utama SMRA, bilang,
perusahaannya bakal fokus
mengembangkan proyek skala
kota atau township.
Begitu juga dengan CTRA
yang menargetkan pertumbuh-

an penjualan 15% di 2017 dari
pencapaian 2016. “Target ini
seiring perbaikan kondisi ekonomi,” ucap Tulus.
Ada beberapa harapan untuk
sektor properti di tahun ayam
api, yang menurut penanggalan
China bergulir mulai 28 Januari
2017. Pertama, efek dari relaksasi aturan LTV. Harapannya,
ada peningkatan penjualan melalui skema KPR. Kedua, dampak Program Pengampunan
Pajak atau Tax Amnesty yang
belum terlihat di 2016.
Toufan menyatakan, yang
juga menjadi sentimen positif
untuk sektor properti di 2017
adalah, mulai membaiknya harga minyak dan komoditas.
“Ekonomi akan bisa bergerak
lebih cepat,” katanya.
Pelambatan sektor properti
di 2016 juga tercermin dari pergerakan harga sahamnya, yang
hanya tumbuh single digit. Sejak awal tahun hingga Kamis
(29/12) atau year-to-date (ytd),
indeks properti, real estat, dan
konstruksi di Bursa Efek Indonesia cuma tumbuh 5,73%.
Pencapaian ini jelas jauh di
bawah kinerja indeks finansial
yang melejit 17,75%. Bahkan,
jauh tertinggal dibandingkan
dengan kinerja indeks pertambangan yang melonjak 70,85%
sepanjang tahun 2016.
Bagaimana prospek sahamsaham properti di 2017?
n CTRA
CTRA merupakan salah satu
emiten yang berkinerja kurang
oke selama 2016, lantaran tak
berhasil mencapai target marketing sales Rp 9,2 triliun. Paling banter, anak usaha Grup
Ciputra ini hanya meraup penjualan Rp 7,5 triliun.
Menurut Toufan, tekanan
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terhadap CTRA karena perusahaan ini mengambil pangsa pasar menengah ke atas. “Harga
propertinya miliaran rupiah,”
ujarnya. Alhasil, para investor
properti masih belum mau
memberikan duitnya untuk
membeli aset gara-gara ekonomi kita belum pulih benar.
Amnesti pajak juga belum terasa ke emiten ini. Peserta
program ini belum banyak yang
mau mengalihkan uangnya ke
sektor properti. Toufan memproyeksikan, tahun 2016 CTRA
hanya berhasil membukukan
pendapatan Rp 6,4 triliun.
Sedangkan katalis positif untuk CTRA di 2017 adalah aksi
menggabungkan seluruh perusahaan properti Grup Ciputra
ke CTRA. Dua entitas lain yang
melebur ialah PT Ciputra Surya
Tbk (CTRS) dan PT Ciputra
Property Tbk (CTRP).
Ketiga perusahaan ini memiliki 76 proyek properti di seluruh Indonesia. Setelah pelaksanaan merger tersebut, CTRA
memasang target pertumbuhan
bisnis hingga 15% di 2017. Proyeksi ini berasal dari beberapa
proyek yang bakal mereka garap di tahun yang baru.
CTRA berencana menjalankan tiga proyek anyar di Palembang, Cibubur, dan Makassar.
Mereka juga masih menunggu
izin menggarap proyek baru di
Manado serta Jayapura.
Untuk itu, Toufan merekomendasikan tahan untuk CTRA,
dengan target harga Rp 1.440
per saham. Pada perdagangan
Kamis (29/12), saham CTRA ditutup di harga Rp 1.330.
■ SMRA
Penjualan yang tak kunjung
membaik memaksa SMRA merevisi target marketing sales
2016 di September lalu. Dari
target awal Rp 4,5 triliun, tinggal tersisa Rp 3,5 triliun.
Tapi, dengan fokus mengembangkan proyek township di
kawasan properti mereka,
SMRA berani memasang target
prapenjualan 2017 yang lebih
tinggi dari 2016. Proyek
township perusahaan properti
yang berdiri 1975 silam ini tersebar di Kelapa Gading, Summarecon Bekasi, Summarecon
Serpong, Summarecon Bandung, termasuk Summarecon

Emerald Karawang.
Enggak main-main, SMRA
menyiapkan belanja modal atawa capital expenditure (capex)
mencapai Rp 2,7 triliun. Dana
capex ini berasal dari dua sumber: kas internal perseroan dan
pinjaman perbankan.
Felicia Tandiyono, Analis JP
Morgan, menyebutkan, sektor
properti yang memang sedang
menurun sangat berdampak ke
SMRA, yang sudah banyak meluncurkan proyek perumahan
di 2016. Alhasil, emiten yang
tercatat di bursa pada 1990 silam tersebut sudah cukup terbebani dengan modal yang dikeluarkan. Tapi faktanya, penjualannya tak begitu bagus. “Ini
membatasi kemampuan perusahaan untuk memperluas investasi,” ujar Felicia.
Michael Ramba, Analis BCA
Sekuritas, pun mengatakan, kinerja SMRA di kuartal III 2016
pun kurang bagus. “Pendapatannya lebih rendah dari biaya
pengembangan properti,” ungkap dia. Walhasil, para analis
pun menunjukkan kehati-hatian
melihat saham SMRA.
Felicia merekomendasikan
netral untuk saham SMRA, dengan target harga Rp 1.400 per
saham. Sedangkan rekomendasi Michael adalah tahan, dengan
target harga Rp 1.800 per saham. Pada perdagangan Kamis
(29/12) lalu, saham SMRA berakhir di harga Rp 1.340.
■ PWON

dirilis. Yang jelas secara umum,
ia bilang, perusahaannya akan
terus menjaga pertumbuhan
yang sekarang sudah mereka
dapatkan. “Kami terus berkreasi dengan pemasaran yang menarik,” ujar Stefanus.
Menurut Toufan, PWON memang punya kelebihan dibanding emiten properti lain. Perusahaan yang lahir tahun 1982
silam ini juga banyak mengandalkan pendapatan berulang
atau recurring income.
Contoh, dari salah satu pusat
perbelanjaan milik PWON yakni
Kota Kasablanka. “Mal ini sangat ramai dibandingkan de-

Kinerja sahamnya pun terbilang oke. Di saat saham emiten
properti lain tertekan, harga
saham PWON menguat. Selama
setahun per Kamis (29/12) lalu,
saham PWON memberikan kenaikan hingga 16,94%.
Meski sudah naik cukup tinggi, harga saham PWON masih
berpotensi menanjak. Makanya,
Toufan merekomendasikan beli
untuk saham PWON, dengan
target harga Rp 690 per saham.
Pada perdagangan Kamis
(29/12) lalu, saham PWON ditutup di posisi Rp 580.
Mau pilih yang mana?
❏

Kinerja Keuangan dan Saham CTRA

CTRA

1.330
29 Des ‘16

1.411
1 Juli ‘16

Pos (miliar rupiah)
Pendapatan
Laba Bersih
Laba Bersih per saham (Rp)
Total return year to date
Total return setahun
Total return 3 tahun*
Total return 5 tahun*
Yield dividen 12 bulan

30-Sep-16
30-Sep-15
4.418,99
5.374,12
668,15
1.283,59
31
61
-7,83%
-8,34%
24,16%
20,16%
0,6%

Per Kamis (29/12/2016), *: return disetahunkan
Sumber: Riset KONTAN
Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan dan Saham SMRA

SMRA

1.810
1 Juli ‘16

Beda dengan CTRA dan
SMRA yang berkinerja redup,
PT Pakuwon Jati Tbk (PWON)
sebaliknya. Stefanus Ridwan,
Direktur PWON, mengungkapkan, perusahaanya sudah menggapai target marketing sales
2016 sebesar Rp 2,2 triliun.
Hingga November lalu, mereka
telah meraup marketing sales
sebanyak Rp 2,5 triliun.
Bukan hanya marketing sales, PWON juga mengincar pertumbuhan pendapatan berulang
yang tinggi di 2017. Dua pusat
perbelanjaan baru mereka yakni Supermall Pakuwon II dan
Tunjungan Plaza IV segera beroperasi di tahun ayam api.
Sayang, Stefanus masih belum mau membeberkan target
marketing sales 2017 termasuk
proyek-proyek baru yang akan

ngan mal-mal lain di sekitarnya,” kata Toufan. Ini jadi kelebihan PWON yang sulit dimiliki
emiten properti lainnya.
Sentimen positif untuk PWON
juga datang dari potensi peningkatan permintaan properti selama 2017. Itu sejalan dengan
membaiknya kondisi ekonomi
makro kita, penurunan bunga
kredit, dan relaksasi LTV. Berbagai katalis positif ini bakal
jadi berkah bagi PWON. Itu sebabnya, prospek PWON ke depan masih cerah. Toufan memperkirakan, pendapatan PWON
mencapai Rp 4,8 triliun.

1.340
29 Des ‘16

Pos (miliar rupiah)
Pendapatan
Laba Bersih
Laba Bersih per saham (Rp)
Total return year to date
Total return setahun
Total return 3 tahun*
Total return 5 tahun*
Yield dividen 12 bulan

30-Sep-16
30-Sep-15
3.613,95
4.496,27
250,19
971,42
4
55,96
-18,56%
-17,56%
20,51%
18,56%
0,37%

Per Kamis (29/12/2016), *: return disetahunkan
Sumber: Riset KONTAN
Sumber: Riset KONTAN

Kinerja Keuangan dan Saham PWON

PWON

580
29 Des ‘16

605
1 Juli ‘16

Pos (miliar rupiah)
Pendapatan
Laba Bersih
Laba Bersih per saham (Rp)
Total return year to date
Total return setahun
Total return 3 tahun*
Total return 5 tahun*
Yield dividen 12 bulan

30-Sep-16
30-Sep-15
3.635,05
3.563,03
1.312,56
1.167,82
27,26
24,25
93,05%
60,76%
41,12%
26,45%
0,78%

Per Kamis (29/12/2016), *: return disetahunkan
Sumber: Riset KONTAN

Sumber: Riset KONTAN
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Kemilau Emas
Tak Sekinclong Dulu

KONTAN/Muradi

Sepanjang 2017 harga emas bakal berada di kisaran US$ 1.180 per ons troi hingga US$ 1.200 per ons troi.

Harga emas akan membaik di kuartal I 2017.
Francisca Bertha Vistika,
Putri Werdiningsih

K

ilau emas kian meredup
menjelang tutup tahun
2016. Di pengujung tahun
ini, harga si kuning menyala
melanjutkan tren penurunan
yang sudah berlangsung sejak
lima bulan terakhir.
Bahkan, mulai awal Oktober
lalu, harga emas meninggalkan
level US$ 1.300 per ons troi.
Saat ini harga emas ada di kisaran US$ 1.100 per ons troi. Persisnya, Kamis (29/12) lalu, harga
emas kontrak pengiriman Februari 2017 di Commodity Exchange sebesar US$ 1.150,
7 per ons troi.
Padahal, harga emas sempat
mencatat rekor tertinggi tahun
2016 di level US$ 1.377,5 yang
tercipta pada 6 Juli lalu, atau
melesat 29,29% ketimbang awal
tahun. Setelah itu, harga emas
pelan-pelan melandai menuju
US$ 1.100 per ons troi. “Harga
emas terkoreksi cukup dalam
karena kenaikan suku bunga
bank sentral Amerika Serikat
(AS), Federal Reserve (The
Fed) yang menjadi kenyataan di
pertengahan Desember lalu,”
kata Faisyal, Analis Monex Investindo Futures. The Fed
akhirnya mengerek suku bunga
sebesar 25 basis poin pada
14 Desember lalu.
Pasca The Fed memutuskan
kenaikan suku bunga dalam

pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pertengahan Desember lalu, kurs
dollar AS terus menguat terhadap mata uang dunia. Pada Selasa (20/12) pekan lalu, Indeks
Dollar AS mencetak rekor tertinggi sepanjang tahun ini sebesar 103,29. Penguatan The
Greenback tak pelak membikin
mata uang dunia melemah, tidak terkecuali rupiah.
Ketika dolar negeri uak Sam
menguat, Faisyal bilang, sudah
pasti harga emas bakal mengalami kejatuhan. Tambah lagi,
Presiden AS terpilih Donald
Trump berencana mendongkrak anggaran belanja negara.
Langkah ini berpotensi memecut laju inflasi di AS kemudian
menekan harga emas.
Segendang sepenarian,
Deddy Yusuf Siregar, Research
and Analyst Asia Tradepoint
Futures, mengatakan, episentrum gejolak harga emas akhir
2016 berasal dari sentimen kenaikan suku bunga The Fed.
Kebijakan bank sentral AS ini
membuat investor ramai-ramai
memburu dollar AS. “Semester
pertama lalu sebenarnya harga
emas sempat naik. Pemicu
kenaikan adalah kekhawatiran
terhadap hasil referendum rakyat Inggris yang memilih keluar
dari Uni Eropa (Brexit,” ungkap
Deddy.
Namun, Deddy optimistis penurunan harga emas sampai tutup tahun 2016 tidak akan menyentuh level Rp 1.120 per ons
troi. Walaupun, harga emas

sempat berada di posisi terendah dalam lima bulan belakangan, yaitu sebesar US$ 1.129,8
per ons troi pada Kamis (15/12)
dua pekan lalu.
Dan meski terpangkas banyak, harga emas sepanjang tahun ini masih naik 7,96%. Sepekan terakhir harga emas terus
menanjak, dari 1.130,7 per ons
troi (22/12) menjadi US$ 1.150,7
per ons troi (29/12).

Bergerak rendah
Harga emas
berpotensi US$
1.000 per ons troi
jika suku bunga
The Fed naik
secara agresif.

Masalahnya, sentimen kenaikan suku bunga The Fed masih
menghantui pasar. Dalam pertemuan Federal Open Market
Committee (FOMC) pertengahan Desember lalu, Gubernur
The Fed Jannet Yellen melemparkan sinyal kenaikan Fed
Funds Rate lebih agresif di
2017, sebanyak tiga kali.
Itu sebabnya, Faisyal mem-

proyeksikan, harga emas pada
2017 akan bergerak rendah atau
melemah. Harga emas berpotensi berada di level US$ 1.000
per ons troi jika suku bunga
The Fed naik secara agresif.
Kalaupun mengalami peningkatan, harganya hanya terbatas
di kisaran US$ 1.300.
Secara garis besar, Faisyal
menilai, tahun 2017 cenderung
jadi mimpi buruk untuk harga
emas. Dengan kenaikan suku
bunga The Fed sekali saja pada
pertengahan Desember lalu,
harga emas sudah mengalami
koreksi yang dalam.
Sebenarnya, Faisyal menuturkan, pembelian emas akan
meningkat di awal 2017. Terlebih, di tengah penurunan harga
emas. Maklum, 28 Januari nanti
adalah Hari Raya Tahun Baru
China. Seperti yang sudah-sudah, menjelang Imlek, pembelian emas selalu naik.
Tapi, ya, itu tadi, rencana The

Harga Emas Dunia (US$/ons troi)
1.150,7

29 Des 2016

1.065,9

31 Des 2015

Sumber: :Bloomberg

Emas
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558.938

556.464

545.318

Jun 2016

546.470

Soal rencana kenaikan suku
bunga The Fed sebanyak tiga
kali, Deddy bilang, masih belum
ada kepastian. “Tahun 2016,
rencana naik empat kali, tapi
kenyataanya hanya dua kali.
Kenaikan tiga kali bisa saja hanya janji lagi,” ujarnya.
Sebab, Deddy menjelaskan,
kenaikan suku bunga yang agresif justru akan membebani
sektor properti di AS. Bunga
kredit tentu bakal ikutan naik.
Ini sudah tampak dari data penjualan rumah di AS yang turun
0,25% pada Desember.
Tentu, Pemerintah AS akan
mengkaji ulang rencana kenaikan suku bunga The Fed sampai
tiga kali. Kalau pun naik, Deddy
menduga, kenaikannya hanya
dua kali. “Kalau harga emas
sampai di bawah US$ 1.000 per
ons troi gara-gara kenaikan
suku bunga The Fed, ini bisa
merugikan perusahaan pertambangan di AS,” tegas dia.
Sepanjang 2017, Deddy memproyeksikan, harga emas cenderung lebih lemah dibanding
2016. Ia menyebutkan, harga
emas bakal berada di kisaran
US$ 1.180 per ons troi hingga
US$ 1.200 per ons troi.
Masih mau menjadikan emas
sebagai safe haven?
❏

(rupiah per gram)

568.214

Bisa US$ 1.200

Harga Logam Mulia

560.200

akan menggelar pemilihan
umum di 2017. Kemudian, Italia
berencana menggelar referendum lagi, setelah awal Desember lalu menyelenggarakan referendum yang hasilnya memaksa Perdana Menteri Matteo
Renzi mengundurkan diri.

463.091

Fed menaikkan suku bunga
hingga tiga kali di 2017 membuat harga emas sulit menguat.
Apalagi, Alwi Assegaf, Analis
SoeGee Futures, menyatakan,
yield obligasi di AS saat ini cukup tinggi, mencapai 2%. “Tingginya yield obligasi di atas inflasi Amerika Serikat membuat
pamor emas sebagai inflation
hedge pudar,” ujarnya.
Toh, Deddy memperkirakan,
harga emas bakal membaik di
kuartal satu 2017. Selain China,
kenaikan permintaan emas juga
datang dari negara-negara Eropa. Keputusan final Brexit di
Maret 2017 nanti juga bakal
menimbulkan ketidakpastian,
sehingga pamor emas sebagai
safe haven akan melejit lagi. Ia
menebak selama triwulan I 2017
emas akan diperdagangkan di
rentang US$ 1.160 per ons troi–
US$ 1.180 per ons troi.
Betul. Tanpa peristiwa menggemparkan yang bisa mendorong minat safe haven, emas
akan tertekan rencana kenaikan suku bunga The Fed. “Level
US$ 1.200 per ons troi akan
menjadi resistance kuat yang
sulit ditembus pada kuartal I
2017. Area support di level US$
1.050,45,” ucap Alwi.
Deddy sendiri belum bisa
memprediksikan harga emas
hingga akhir 2017. Soalnya, situasi politik bakal banyak mewarnai tahun 2017. “Trump
akan dilantik sebagai Presiden
AS ke-45 pada 20 Januari nanti.
Sebagian besar investor akan
melihat, apakah Trum bakal
memberikan kepastian kebijakan ekonomi yang akan dia jalankan,” kata Deddy.
Lalu, Jerman dan Prancis
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Okt
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* per 28/12

Sumber: Divisi Logam Mulia Antam

Harga Emas Dalam Negeri Naik
Sepekan terakhir, harga emas produksi
PT Antam Tbk terus menanjak. Pada Jumat
(23/12) pekan lalu, rata-rata harga Logam Mulia
buatan perusahaan tambang pelat merah ini
masih di level Rp 543.000 per gram. Tapi, pada
Kamis (29/12) lalu, rata-rata harga sudah bertengger di Rp 547.000 per gram.
Hanya, harga ini masih jauh di bawah bulanbulan sebelumnya. Dodi Martimbang, General
Manager Logam Mulia Business Unit Antam,
mengatakan, sepanjang Januari sampai Juli,
harga Logam Mulia naik tinggi. “Begitu masuk
Agustus–September, mulai ada penurunan harga
yang drastis. Puncaknya, saat Donald Trump
terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS),
November lalu, langsung menarik harga emas
anjlok terlalu dalam,” kata Dodi.
Awal tahun 2017, Dodi memprediksikan, harga
emas dunia masih akan turun tapi tidak lebih
rendah dari US$ 1.100 per ons troi. Sentimen
kenaikan suku bunga bank sentral AS, Federal
Reserve (The Fed), masih akan menghantui pasar emas.

Sepanjang 2017, Deddy Yusuf Siregar,
Research and Analyst Asia Tradepoint Futures,
memprediksikan, harga emas di dalam negeri tidak akan lebih mahal dari Rp 600.000 per gram.
Salah satu sebabnya, ekonomi Indonesia akan
lebih stabil dibanding 2016. Lalu, harga komoditas, seperti batubara dan minyak kelapa sawit ,
juga mulai menunjukkan penguatan. “Kalau mau
memburu emas, ya, menjelang akhir tahun 2016.
Pada Kuartal I 2017 harga emas akan menguat
karena menjelang Tahun Baru China,”
imbuh Deddy.
Menurut Dodi, dari dalam negeri memang tidak
ada faktor yang memengaruhi harga emas secara signiﬁkan. Emas, baik batangan maupun perhiasan, masih diminati pasar tanah air. Oleh sebab itu, pada Agustus 2016 lalu Antam masuk ke
bisnis perhiasan. Untuk 2017, BUMN tambang ini
berencana memperluas jaringan distribusinya
dengan mendirikan empat butik lagi. “Sekarang
sudah punya 13 butik di 11 kota besar. Rencana
akan tambah empat lagi di Padang, Jakarta,
Kendari, dan Manado,” ungkap dia.
❏

Kiat Kocek

Resolusi Keuangan
A

wal tahun ini bisa jadi tidak sebaik dari awal tahun lalu. Beberapa hal,
seperti ada berganti profesi sehingga penghasilan menurun,
ada yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) ataupun
pensiun dini, serta ada pula
yang meningkat karier dan
penghasilannya. Tapi, apapun
kondisi keuangan, itu tidak menyurutkan Anda untuk membuat resolusi keuangan.
Resolusi keuangan sebenarnya sama dengan daftar rencana aksi atawa action plan yang
akan Anda lakukan untuk membuat keuangan jadi lebih baik
dari tahun sebelumnya. Dan,
membantu Anda, bagaimana
mencapai tujuan keuangan.
Apakah resolusi keuangan ini
akan menjadi sekadar janji atau
hal yang pasti dilakukan, pilihannya ada pada Anda.
Nah, berikut adalah beberapa
panduan bagaimana membuat
resolusi keuangan:
■ Jelas,

detail, dan
spesifik

Ketika Anda membuat resolusi keuangan, setidaknya memuat konsep SMART (Specific,
Measurable, Attainable, Realistic, dan Time–based). Misalnya, Anda berencana mengurangi utang. Buat daftar yang
harus diperiksa alias check list,
utang apa saja yang ingin Anda

kurangi cicilannya, berapa besarnya, dan mana utang yang
harus dilunasi lebih dulu.
Atau, Anda ingin mempunyai
dana pendidikan untuk anakanak. Setidaknya, Anda sudah
melakukan survei sekolah dan
kampus yang ingin dituju, berapa biayanya saat ini dan masa
yang akan datang. Termasuk
menyiapkan instrumen keuangan untuk mencapainya.
■ Cek

rasio keuangan

Banyak yang tidak sadar kalau mereka tidak sehat kondisi
keuangannya. Contoh, rasio cicilan utang yang yang sudah
melebihi 30% dari pendapatan
bulanan atau rasio menabung
yang tidak lebih dari 10%. Seandainya tahun ini penghasilan
berkurang, misalnya, karena
pindah tempat bekerja atau istri
mengundurkan diri dari pekerjaan. Untuk itu, Anda harus tetap memperhatikan kondisi kesehatan keuangan, jangan sampai menjadi defisit.
■ Memperkuat

dana darurat

Kondisi tahun 2017 penuh
dengan ketidakpastian. Gejolak
politik dan ekonomi akan mewarnai kondisi makro tahun ini.
Beberapa perusahaan sudah
menawarkan paket pensiun
dini untuk pegawainya dari

Pandji Harsanto CFP,
Perencana Keuangan Independen

awal tahun 2016, mulai dari
sektor pertambangan sampai
dengan sektor perbankan. Akan
lebih baik pada tahun ini Anda
meningkatkan dana darurat
agar jumlahnya ideal. Sehingga,
apapun kondisi ekonomi tahun
2017 yang akan terjadi, Anda
lebih siap. Jadi, minimal Anda
mesti memiliki dana darurat
enam kali dari pengeluaran bulanan. Idealnya, nilai dana darurat bisa disesuaikan dengan
jumlah tanggungan Anda.
■ Tinjau

asuransi

Tinjau kembali perlindungan
Anda, baik perlindungan terhadap penghasilan, kesehatan,
ataupun aset berharga. Pilihan
yang tepat untuk perlindungan
penghasilan ialah, Anda membeli asuransi jiwa berjangka,

dengan premi terjangkau manfaat uang pertanggungan (UP)
yang diterima sangat besar. Idealnya, jumlah UP adalah jangka
waktu dari usia tanggungan
Anda yang terkecil sampai dia
mapan atau dewasa.
Untuk perlindungan kesehatan, coba cek kembali, apakah
Anda mendapat perlindungan
dari tempat bekerja. Jika tidak,
sebaiknya Anda punya perlindungan dari BPJS Kesehatan
untuk seluruh keluarga.
Lalu, perlindungan terhadap
aset tetap, seperti asuransi kendaraan dan asuransi properti.
Cek kembali, kapan waktu berakhirnya dan manfaat apa saja
yang bisa Anda dapatkan.
■ Tujuan

besar

Pasti akan ada beberapa tujuan penting yang ingin Anda capai di tahun 2017. Tidak salah
untuk mempunyai banyak tujuan keuangan. Tapi, untuk memegang komitmen sebaiknya
cari tiga tujuan keuangan Anda
yang penting dan prioritas, dan
tempel tujuan tersebut di tempat yang sering dilihat dan bagaimana mencapainya.
■ Punya

pendamping

Sebagaimana kita butuh teman dalam perjalanan, maka
perjalanan akan lebih seru jika
ada yang menemani dan tidak

dilakukan seorang diri. Lebih
baik bagi Anda untuk mempunyai perencana keuangan pribadi, setidaknya seseorang
perlu untuk memakai jasa perencana keuangan sekali dalam
seumur hidupnya. Kontrak jasa
perencana keuangan selama
satu tahun, maka Anda bisa
memanfaatkan waktu itu untuk
belajar bagaimana mengelola
keuangan pribadi. Sehingga,
Anda bisa melakukannya sendiri di masa depan. Tapi, pendamping juga bisa pasangan hidup
Anda ataupun orang terdekat
yang mengerti cara-cara mencapai tujuan keuangan.
■ Peninjauan

per semester

Setelah Anda membuat resolusi keuangan dan daftar action
plan apa saja yang harus dilakukan, maka langkah yang paling bijak adalah setidaknya
melakukan peninjauan atau review per semester. Anda bisa
melihat apa saja yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan
solusinya seperti apa.
Resolusi keuangan dan review keuangan merupakan satu
kesatuan. Akan sulit me-review
keuangan jika Anda tidak punya
resolusi keuangan. Begitu sebaliknya, akan sia-sia membuat
resolusi keuangan bila Anda tidak melakukan review.
Selamat membuat resolusi. ❏
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Permintaan perluasan asuransi dengan perlindungan terhadap risiko kerusuhan, huru hara, terorisme, dan sabotase meningkat.

Tergantung Kebutuhan
Menimbang membeli
asuransi komprehensif
atau TLO dengan perluasan perlindungan.
Francisca Bertha Vistika

A

wal tahun, berarti juga
mesti bersiap menyambut tamu yang rutin bertandang. Cuma, tamu tahunan
ini bersifat merusak aset Anda,
lo, mulai rumah, kendaraan
bermotor, hingga perabot. Apalagi, kalau bukan banjir.
Curah hujan yang mencapai
puncak selama Januari–Februari berpotensi membangkitkan
banjir di banyak daerah di Indonesia. Terutama, Kota Jakarta
yang memang merupakan kawasan langganan banjir.
Tapi, risiko di 2017 bukan
cuma banjir. Aksi terorisme
mengintai yang juga bisa merusak aset properti maupun kendaraan Anda. Pada Desember
2016 lalu, polisi melakukan penangkapan besar-besaran
orang-orang terduga teroris di
sejumlah daerah. Mereka berencana melakukan bom bunuh
diri di beberapa lokasi.
Masih ada satu lagi risiko
yang menghantui tahun 2017:
huru-hara. Penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari
nanti berpotensi menyulut kerusuhan. Situasi mulai memanas di beberapa daerah khususnya Jakarta yang akan menggelar pemilihan gubernur.
Tak ayal, permintaan perluasan asuransi kerugian dengan
perlindungan terhadap risiko
kerusuhan, huru hara, terorisme, dan sabotase meningkat.
“Yang banyak saat ini memang
perluasan untuk huru-hara dan
terorisme. Kemudian untuk

banjir. Jelang pilkada seperti
sekarang, biasanya ada kenaikan untuk huru-hara dan terorisme,” kata Subagyo, Technical
Deputy Director Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia.
Ya, meski Anda mengambil
asuransi property all risk (PAR)
dan industrial all risk (IAR),
belum tentu mencakup perlindungan terhadap risiko terorisme. Asuransi PAR milik Asuransi Cakrawala, misal.
Begitu juga dengan asuransi
all risk untuk mobil. Contoh,
Asuransi Comprehensive Standar ACA bahkan tidak menanggung jaminan atas risiko banjir,
huru-hara, dan terorisme. Ke-

Masyarakat
seharusnya tidak
sekadar melihat
murah atau
mahalnya
premi asuransi.

cuali, Anda mengambil Asuransi Comprehensive Plus Otomate
ACA yang memberikan perlindungan banjir, huru-hara, terorisme termasuk gempa.
Apalagi, asuransi total lost
only (TLO) yang hanya menjamin kerusakan dengan nilai kerugian minimal 75% dari harga
kendaraan. Untuk itu, perlu
perluasan jaminan atas kendaraan bermotor (PJAKB).
Tentu, lebih mahal premi asuransi komprehensif yang menjamin hampir semua risiko ketimbang TLO. Juga lebih mahal
premi asuransi komprehensif
plus dibanding standar.
Misalnya, tarif premi Asuran-

si Comprehensive Standar ACA
mulai 1,05% hingga 3,44% dari
harga mobil. Besarannya tergantung harga mobil. Lalu tarif
premi Asuransi Comprehensive
Plus Otomate ACA mulai 1,25%
sampai 4,11%. Semakin mahal
harga mobil, semakin kecil besaran premi yang dibayar. “Asuransi jenis TLO lebih murah
karena yang dikaver jika terjadi
kehilangan atau kerusakan besar saja. Sementara komprehensif lebih mahal lantaran jaminannya sampai kerusakan
yang kecil-kecil,” ujar Debie
Wijaya, Direktur Asuransi Central Asia (ACA).
Hanya, kalau Anda mengambil perluasan proteksi, tarifnya
bisa lebih murah atau lebih mahal. Ini tergantung jumlah asuransi tambahan yang Anda ambil. Kalau hanya satu perluasan,
masih lebih murah. Jika tiga
proteksi, bisa lebih mahal.
Mengacu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK)
Nomor 6/D.05/2013, tarif premi
perluasan asuransi huru-hara
dan terorisme untuk komprehensif sebesar 0,05%, sedang
TLO 0,035%. Lalu, tarif premi
banjir untuk asuransi komprehensif di wilayah Jakarta 0,1%
hingga 0,125%. Untuk yang TLO,
tarifnya 0,075%–0,1%.

asan jaminan banjir. Jika kendaraan Anda mengalami rusak sebagian atau di bawah 75% akibat
banjir, maka kerugian itu tidak
akan diganti. “Tapi, jika jaminan
induknya adalah komprehensif,
maka kerusakan sebagian itu
dijamin,” kata Subagyo.
Senada, Debie mengatakan,
perluasan asuransi banjir, huruhara, dan terorisme tergantung
dari kebutuhan nasabah. Kalau
nasabah merasa daerahnya
aman dari banjir, maka tidak
perlu membeli perluasan perlindungan. Bila rumah nasabah
jauh dari pusat keramaian yang
berpotensi terjadi huru-hara,
juga buat apa membeli perluasan asuransi. Tapi memang, sekalipun aman, semua risiko itu
tidak bisa diprediksi.
Untuk perlindungan properti,
Debie membeberkan, yang biasanya membeli polis perluasan
asuransi terhadap risiko terorisme dan sabotase adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian, hotel dan
kafe dengan jumlah pengunjung
warga negara asing (WNA) yang
cukup banyak. “Untuk jaminan-

Tarif Premi Perluasan Jaminan
Kendaraan Bermotor
Tarif Premi
TLO

Risiko Sendiri

0,15–0,125%

0,075%–
0,1%

10% dari
nilai klaim
yang disetujui,
paling sedikit
Rp 500.000 per
kejadian

Huru-hara dan
kerusuhan

0,05%

0,035%

Terorisme
dan sabotase

0,05%

0,035%

Jaminan

Lihat cakupan
Tapi, Subagyo berpesan, masyarakat seharusnya tidak sekadar melihat murah atau mahalnya premi asuransi kerugian.
Pertimbangan utama dalam
memilih asuransi adalah jenis
dan cakupan jaminan polis,
apakah sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap individu.
Misalnya, banjir. Anda membeli asuransi TLO dengan perlu-

nya, tetap ada batasnya. Dan
biasanya ditanggung beberapa
perusahaan asuransi yang bergabung,” kata Debie.
Sebelum membeli asuransi
kerugian termasuk perluasan
proteksi, Budi Raharjo, Perencana Keuangan Oneshildt Personal Financial Planning, menyatakan, Anda harus tahu betul apa saja yang membahayakan
di sekitar aset Anda. Contohnya, Anda tinggal di kota besar
dan tiap hari berjibaku dengan
kemacetan, ya, lebih baik ambil
asuransi komprehensif. Meski
mahal, risiko-risiko kecil seperti baret di badan mobil garagara tersenggol motor dijamin
perusahaan asuransi.
Baru setelah itu, Anda melihat kembali, apakah masih benar-benar butuh perluasan asuransi. Kalau tidak perlu, untuk
apa bayar ekstra premi. “Kalau
misalnya, tempat tinggal Anda
rawan aksi terorisme, huruhara, dan banjir, perlu ada perluasan,” imbuh Budi.
Pilihan ada di tangan Anda,
tetapi tetap bijak dalam memilih asuransi kerugian.
o

Banjir
termasuk
angin topan
(wilayah
Jakarta)

Tarif Premi
Komprehensif

Sumber: SE OJK No. 6/D.05/2013.
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Kuli Panggul Jadi
Juragan Presto
Jungkir balik usaha
Muhtadin memproduksi
pindang presto.
Dadan M Ramdan

B

Buruh pabrik
Akhir 1984, pria kelahiran
6 Maret 1968 ini berhenti berjualan ikan cuik karena tergiur bekerja di pabrik. Tapi hitung punya hitung, gaji buruh pabrik ternyata banyak
tekor ketimbang dagang di
pasar. Hanya 10 bulan bertahan menjadi buruh pabrik
dengan upah Rp 19.000 per
minggu. “Saya berpikir lebih enak dagang daripada
menjadi buruh pabrik,” akunya.
Sejak saat itu, Mumu
kembali menekuni usaha
jualan pindang ikan. Alhasil,
dari waktu ke waktu penjualan terus meningkat. Belum
puas dengan apa yang sudah
diraih, Mumu coba-coba memproduksi sendiri bermodal Rp
4 juta. Uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan
dan belanja bahan baku ikan
sebanyak 100 kg.
Produksi mandiri ia lakukan sekitar awal 1990-an.
Saat itu ia berbekal ilmu
meramu ikan pindang dari
tukang pindang yang dia
kenal. Sejatinya menjadi
pembuat pindang dengan
keterampilan minim banyak menemui kendala. Beberapa kali hasil produksi
gagal. Ikan olahan rasanya
tidak enak dan gatal saat dimakan.
Misalnya sepintas ikan hasil produksi terlihat utuh,
tapi ketika dibuka daging
bagian dalamnya hancur.
Usut punya usut, bahan baku
ikan tersebut hasil tangkapan
dengan bom ikan atau dinamit.
“Pantas saja pemerintah melarang bom ikan selain merusak juga merugikan pembuat pindang,” terangnya.
Ketika bisnis terus memperlihatkan kemajuan, justru ujian datang secara tibatiba. Usaha yang dirintis Mumu
dengan susah payah hingga
memiliki dapur ikan berkapasitas produksi lebih dari satu ton
per hari, sirna ketika datang

badai krisis ekonomi 1997.
Harga bahan baku ikan melonjak tinggi, sedangkan penjualan terjun bebas. Tak pelak,
modal usaha terkikis habis.

Dalam situasi terjepit, Mumu
mencoba peruntungan lain dengan usaha kredit barang. Tapi
ibarat sudah jatuh tertimpa
tangga, usaha coba-coba ini
malah membuat ekonomi
Mumu kian ambruk. Modal tipis
untuk kredit tidak kembali akibat banyak macet.
Namun, kejadian ini tak
membuatnya patah arang. Ia
berusaha bangkit dan merintis
usaha pindang dari titik bawah
lagi. “Saya mulai ambil barang
dari orang, dan berdagang lagi
di pasar,” tuturnya.
Setelah melewati jungkir balik kehidupan, titik terang usaha mulai terlihat sekitar 2000an. Kini, kapasitas produksi
stabil di angka satu ton per hari
dan bisa mempekerjakan 12
orang.
Volume produksi bisa melonjak hingga dua kali lipat saat
Ramadan atau menjelang hari
raya Idul Fitri, dan Idul Adha.
Produknya berupa pindang ikan
tongkol, kembung, salem, tuna,
layang, dan bandeng presto.
Harganya berkisar Rp
22.000 -Rp 24.000 per kg untuk
memasok kebutuhan ke pasarpasar tradisional di Depok antara lain Pasar Agung, Pasar
Musi, Pasar Kemiri, dan Pasar
Pucung. “Rata-rata omzet penjualan Rp 20 juta per hari,” bebernya.
Berhubung usaha pindang
dan bandeng presto cukup
menjanjikan, Mumu siap ekspansi dengan mendirikan dapur
baru yang menyasar segmen
konsumen menengah atas.
Adapun lokasi dapur ikan di
daerah Studio Alam, Sukmajaya, hasil investasi patungan.
Kelak, kapasitas produksi bisa
mencapai 2 ton per hari. Ia
berharap produk dari dapur
baru bisa menembus pasar
modern.
Rencananya, tahap awal
ujicoba produksi mulai Januari 2017. Bersama rekan bisnisnya, Mumu telah berinvestasi
lahan dan pengadaan tiga tempat penyimpanan berpendingin
dengan kapasitas 1,4 ton, dan
peralatan lainnya.
Mumu menyadari, standardisasi produk harus terus ditingkatkan menyesuaikan tuntutan
pasar. Karena itu, saat ini ia tengah mengikuti pelbagai pembinaan dan pelatihan dari instansi terkait agar bisa memenuhi standar kualitas. Ia pun
memprioritaskan pengurusan
kemasan dan label. “Untuk masuk pasar modern, kan, syaratnya pakai kemasan dan ada label.” katanya.
o

Meski berpendidikan rendah, Muhtadin bisa membuktikan sukses merintis
usaha produksi pindang dan
bandeng presto. Bahkan,
tamatan sekolah dasar (SD)
ini bisa mempekerjakan 12
orang lulusan SMA.
Memang, usaha bisa berkembang sampai sekarang
ini tidak lain berkat kegigihannya dalam berusaha yang
pantang patah arang.
Kesulitan hidup yang telah
dilaluinya justru menempa
Mumu, sapaan akrabnya
menjadi sosok yang bermental baja. “Sejak umur
empat tahun, bapak saya
sudah meninggal,” ujarnya.
Tinggal pun di rumah kayu
yang sempit hanya berpintu
satu dan dua jendela, karena kondisi ekonomi keluarga
sangat sulit. Terlebih setelah
bencana gunung meletus.
Akibat tidak punya biaya, ia
terpaksa putus sekolah.
“Saya bukan tak mau bersekolah, tapi buat makan saja
susah,” aku Mumu.
Padahal di sekolah dari
kelas 1-6 SD dia selalu ranking pertama. Bahkan, kala
itu, untuk masuk ke sekolah
negeri pun tak perlu tes lagi
karena nilainya sudah mele-

KONTAN/Dadan M Ramdan

unyi desis panjang khas
panci presto terdengar
sayup-sayup dari sebuah
bangunan sederhana. Aroma
bumbu rempah cukup menyengat menyeruak seisi dapur
berukuran sekitar 150 m² yang
memproduksi pindang ikan laut
dan bandeng presto.
Di sudut lain, tiga orang pekerja mengepak pindang tongkol pada keranjang kecil dari
bambu. Pekerja lainnya sibuk
mencuci bahan baku ikan yang
mereka pilah sesuai ukuran
dan menempatkan di keranjang−keranjang plastik, sebelum proses perebusan.
Begitulah sekelumit aktivitas
rutin di dapur produksi milik
Muhtadin, yang berlokasi di
Kampung Cipayung RT 05 RW
02, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa
Barat, yang dikunjungi
KONTAN, Sabtu (24/12) lalu.
Muhtadin pria asal Tasikmalaya yang akrab disapa Mumu
Cuik ini, dikenal warga sekitar
sebagai pengusaha ikan laut
yang merintis usaha dari nol.
Pada awalnya Mumu hanya pedagang ikan cuik yang mangkal
di emperan pasar dan stasiun
kereta pada akhir 1983, kali
pertama dia menginjakkan kakinya di kota belimbing itu.
Mumu terpaksa meninggalkan kampung halaman yang luluh lantak diamuk letusan Gunung Galunggung pada 1982.
Bencana gunung meletus membuat ekonomi keluarganya lumpuh. Lahan pertanian tak bisa
ditanam. Apalagi orangtua
Mumu hanya petani kecil.
Usaha sang paman yang banyak membantu keluarga juga
terkapar. “Paman saya bandar
domba. Usahanya bangkrut
saat gunung meletus,” katanya.
Tak ada pilihan selain merantau ke kota dengan harapan
dapat mengubah nasib. Padahal
kala itu, usia Mumu masih sangat belia, baru 13 tahun dan
baru saja tamat sekolah dasar.
Di Depok Mumu menumpang
saudara yang rutin berjualan
ikan cuik. Di samping membantu saudara berdagang, ia mengumpulkan rupiah dengan bekerja serabutan. “Hampir selama setahun saya kerja kuli
panggul di pasar,” kenang bapak lima anak ini.
Setahun kemudian, Mumu

mencoba usaha sendiri dengan
mengambil ikan cuik dari pemasok. Lalu, Stasiun Depok
Lama, Pasar Depok Jaya, dan
Pasar Lenteng Agung Jakarta
Selatan, menjadi lapak Mumu
memungut rezeki. Ya, tanpa
modal sepeser pun karena hanya mengambil barang dan setor hasil penjualan. Dari penjualan, Mumu mengantongi laba
Rp 3.000–Rp 4.000 per hari.

Ingin
Mencetak
Sarjana

bihi. “Guru saya bilang, kamu masuk SMP negeri tak
per ujian lagi,” ungkapnya.
Bagi Mumu, pendidikan
sangat penting sebagai bekal hidup agar bisa bersaing.
Ia dulu tak berpendidikan
pun bisa namun berhasil
berusaha karena kondisinya
beda dengan sekarang.
Sebab itu, ia bertekad agar
semua anak-anaknya bisa
meraih gelar sarjana.
Dari lima anak, satu sudah lulus kuliah dan menikah. Anak kedua, kuliah di
Bandung. Sedangkan anak
ketiga sampai kelima masih
sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
“Walau saya hanya tamatan SD, anak-anak minimal
harus menjadi sarjana.
Alhamdulillah, sekarang
kami ada rezeki sedikit,
jadi pendidikan anak menjadi prioritas utama,” ujar
Mumu.
o
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Menata Ulang Bisnis
Ruang Kerja Bareng
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Bisnis penyewaan kantor bersama masih tumbuh selama usaha rintisan masih mekar.
Oginawa Ramadhan Prayogo,
Dian Sari Pertiwi

S

uasana lengang dan sepi
terlihat di Gedung One
Wolter Place. Gedung delapan lantai yang berlokasi di di
Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan No.63B Jakarta Selatan ini sempat digadang–gadang
sebagai pusat pembiakan startup di Indonesia.
Sebelumnya di lantai 3 gedung sempat difungsikan sebagai ruang kerja bersama atau
biasa dikenal dengan coworking space Comma. Namun,
coworking space pertama di
Jakarta ini resmi ditutup oleh
pengelola sejak 31 Maret 2016.
Comma atau kependekan
dari Collaboration Matters beroperasi November 2012. Comma didirikan oleh beberapa
orang jagoan startup seperti
Yoris Sebastian, Rene Suhardono, Ario Pratomo, Dondi Hananto, Michael Tampi, dan Dodong Cahyono. Pendiri Comma
awalnya pekerja kreatif yang
sudah punya kantor masingmasing. Namun tercetus ide
menggabungkan kantor secara
bersama, lalu menawarkan kepada khalayak umum.
Rene Suhardono salah satu
pendiri Comma menyebut kendala untuk mempertahankan
bisnis di tempat itu adalah proyek pembangunan jalan layang
non-tol untuk proyek Transjakarta yang ada tepat di depan
gedung. Kendala kedua pembayaran sewa ke pemilik gedung.
Dampak adanya proyek jalan
layang menyebabkan penurunan kunjungan ke Comma hingga 40%. Pada saat itu, untuk
bertahan, pengelola sempat
mencoba mengganti sistem
kunjungan yang semula keang-

gotaan menjadi lebih terbuka
untuk umum. Langkah itu pun
tidak mampu mendongkrak
jumlah pengunjung.
Persoalan lainnya kenaikan
sewa properti di lokasi. “Makanya kami putuskan untuk stop
karena kalau masih jalan kami
akan buntung. Sebenarnya asal
tidak rugi masih mau kami jalani,” tutur Rene.
Tapi, ada satu pelajaran berarti dari ditutupnya Comma,
yakni harus mempersiapkan
rencana tempat untuk jangka
waktu yang panjang, termasuk
masa sewa properti.
Kerena itulah kegagalan dalam bisnis di Comma tak membuat Rene jera. Menurut Rene,
meski coworking Comma tidak
akan dibuka kembali bersama
para pendiri yang lama, namun
dia sendiri secara pribadi telah
membuat rencana bersama beberapa mitra akan menjalankan
inisiatif program baru soal di
bidang pendidikan dan akan
membuka coworking space untuk umum demi menunjang
proyeknya tersebut. Proyek
tersebut akan ia realisasikan
pada 2017 ini.
Rene optimistis, pengguna
coworking space di wilayah Jakarta dari waktu ke waktu semakin banyak karena masyarakat sudah lazim karena mereka
sudah memahami dan sadar
bahwa berkantor itu tidak perlu
di tempat dan lokasi yang sama
terus menerus. Makanya saat
ini semakin banyak coworking
space baru dengan konsep dan
pemikiran tertentu.
Rene menyebut ide awal coworking space ini untuk menciptakan ruang komunal dan
ruang kreatif. Pengelola ingin di
tempat ini masing-masing orang
bisa saling bertemu, berinteraksi, dan membangun jaringan
terkait berbagai bidang pekerjaan. Pasalnya selama ini ruang
publik yang tersedia di kota
besar mayoritas banyak digunakan untuk tamasya dan hal lain

terkait hiburan.
Coworking space sendiri sebenarnya sudah seperti tuntutan zaman saat ini, karena hal ini
sudah menjadi jamak di kawasan negara barat khususnya.
“Saat saya mengunjungi Silicon
Valley, Taiwan, juga Hong Kong
memang arahnya ke coworking
space. Bahkan ada perusahaan
yang membuka 75% areanya
coworking space,” kata Rene.

Tips Bikin Usaha Coworking Space
Lokasi

Dekat dengan perkantoran dan kafe
Wilayahnya banyak dilalui pekerja asing (ekspatriat)
Memiliki luas area minimal 200 meter persegi
Kalau bisa lokasi milik sendiri
Jika lokasi sewa kalau bisa sewa dalam jangka panjang

Fasilitas

Akses internet yang cepat
Memiliki program rutin atau gandeng komunitas tertentu
(misalkan workshop, diskusi, makan bersama, dll)

Muncul di tempat lain

Pemisahan ruang bersama dan ruang privat

Bisnis coworkiong space ibarat pepatah gugur satu tumbuh
seribu. Meskipun pionir coworking space di Jakarta yakni
Comma sudah tutup namun di
lokasi lain masih ada beberapa
pihak yang membuka coworking space yang baru. Setidaknya sudah ada dua lokasi coworking space yang baru dibuka setelah Comma tutup.
Pertama, Sakala yang berlo-

Di negara-negara
lain, arahnya ke
depan kantoran
cenderung
berbentuk
coworking place.

kasi di Grand Galaxy City, Bekasi Jawa Barat. Coworking ini
memiliki tempat di sebuah ruko
3 lantai yang beroperasi sejak
April 2016. Coworking kedua,
yang baru buka adalah Cre8
coworking space yang berlokasi di Lantai 13 Metropolitan Tower, Cilandak, Jakarta Selatan.
Pilag Sadupra, pendiri Sakala
menyebut coworking space terus lantaran masih dibutuhkan
oleh profesional yang tidak memiliki tempat kerja tetap seperti
freelance (pekerja tidak teri-

Ada mesin printer, scaner, dan faksimili
Gratis minuman seduh dan camilan
Memiliki generator untuk cadangan listrik

Harga

Sesuaikan dengan segmen pasar (premium atau medium)
Berikan pilihan paket harga (per jam, harian, mingguan,
bulanan, dan tahunan)
Sumber: Wawancara dan Riset Kontan

kat). Selama ini para freelance
yang tak punya kantor harus
bekerja dari rumah, tempat makan atau kafe. Padahal bekerja
dari rumah tidak bisa fokus sepenuhnya karena biasanya akan
datang gangguan dari anggota
keluarga atau rumah belum dilengkapi fasilitas kerja memadai seperti jaringan internet.
Sementara jika memilih berkerja di kafe, kondisi dan suasana bekerjanya belum mendukung untuk bekerja secara
efektif dan maksimal. Sebab
tempat duduk dan meja kafe
belum tentu proporsional untuk
bekerja, terkadang kebutuhan
internetnya pun kurang memadai. “Belum lagi suara iringan
musik di kafe bisa mengganggu
konsentrasi,” tutur Pilag.
Erwin Soerjadi, Chief Operational Officer Cre8 Indonesia
yang memiliki coworking place
di Gedung Metropolitan menilai
dengan hadirnya coworking
place di berbagai tempat me-

nandakan bisnis ini akan terus
berkembang seiring dengan
pertumbuhan ekosistem bisnis
startup di Indonesia. Pasalnya
pengguna coworking space kebanyakan berasal dari perusahaan rintisan atau startup.
Dengan makin banyaknya
pemain yang membuka coworking space akan menguntungkan para penggunanya karena
semakin banyak pilihan. Para
pebisnis layanan coworking
place ini pun akan terus memacu layanan dan fasilitas kantor
agar ramai pengunjung.
Menurut Erwin bisnis ini sejatinya tidak hanya menyediakan ruang kantor bersama saja,
tapi juga kantor virtual yang lebih dulu sudah dimulai. Dia juga
bilang Cre8 Indonesia menyediakan jasa perizinan usaha
bagi startup yang ingin membuat badan hukum; pelaporan pajak dan sistem akunting, pembuatan website, desain grafis
hingga pemasaran digital.
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Sebagai gambaran, saat ini
Cre8 memiliki keanggotaan sekitar 150 orang, sementara kunjungan ke Sakala per minggunya
rata-rata sekitar 20-30 orang.
Pemilik coworking place ini
tidak hanya mengandalkan pemasukan dari sewa tempat coworking place, pebisnis ini
mengaku lazimnya coworking
place digabung dengan inkubator, akselerator bisnis hingga
perusahaan permodalan (funding investment).
Bagi Rene, jika coworking
space hanya dinilai dari penyewaan tempat bersama untuk
bekerja saja adalah bukan bisnis yang atraktif. Justru hal
yang menariknya adalah apa
saja yang muncul mulai dari
gagasan, program dan proyek
hasil dari kebersamaan orang
yang berinteraksi di lokasi itu.
“Jika yang muncul tidak kami
fasilitasi dengan akselerator
atau inkubator bisnis hasilnya
tidak akan dinikmati,” ujarnya.
Hal yang senada juga diungkapkan Erwin, dia bilang selain
menyediakan lokasi kantor bersama pihaknya juga memiliki
sister company VCapital. Perusahaan ini bertugas mencari
talenta-talenta startup yang
berpotensi berkembang ke depannya. “Kami menyediakan
seed funding kepada startup
senilai Rp 200 juta. Selain dana
kami juga akan berikan fasilitas
mentor dan pengurusan hal
lain,” tutur Erwin.

Ekspansi bisnis
Makanya Rene pun optimistis
coworking space baru yang
akan dia buat 2017 ini adalah
bisnis penunjang dari program
limitless campus yang sedang
dia garap saat ini. Saat ini Rene
tengah menyiapkan coworking
place baru yang dia rancang
berlokasi di wilayah Antasari,
Jakarta Selatan, atau tak jauh

dari lokasi Comma. Tapi ia akan
membatasi hanya 50% saja untuk umum, dan sisanya untuk
para peserta program limitless
campus yang ia siapkan.
Sementara, Cre8 Indonesia
juga tengah menyiapkan ekspansi bisnis coworking space
pada 2017. Menurut Erwin tempat ini akan dibuka pada pertengahan Januari 2017 ini. “Kami
menyiapkan ruang kantor ini
bertaraf internasional dan terkoneksi dengan jaringan coworking space vOffice grup yang
merupakan holding perusahaan
dari Cre8 Indonesia,” katanya.
Coworking space baru tersebut berlokasi di pusat perbelanjaan Pantai Indah Kapuk (PIK)
Avenue dengan luas area 1.200
m². Dia berharap di tempat ini
bisa mewadahi pebisnis startup
yang berdomisili di wilayah
tersebut.
Kemudian dari sisi penawaran harga, disarankan pengelola
coworking place memberi pilihan harga kepada pengguna. Seperti Sakala yang mematok
harga sewa tempat mulai dari
Rp 20.000 per jam, kemudian
paket 10 jam Rp 75.000, paket
6 hari Rp 300.000 dan paket
25 hari Rp 1 juta.
Sedangkan Cre8 Metropolitan
memberikan paket harga Rp 2,2
juta per bulan, jika membayar
10 bulan sekaligus maka akan
gratis pada dua bulan berikutnya. Selain itu ada paket hemat
Rp 250.000 per bulan untuk
mengikuti program dan acara
yang disediakan oleh coworking place.
Erwin mengaku bahwa tarifnya sebanding dengan fasilitas
yang diberikan. Dia juga mengaku lokasinya strategis sehingga tidak hanya pekerja lokal
saja tapi juga para ekspatriat
banyak menggunakan coworking place ini.
Akankah bisnis ini bisa mekar atau koma mengikuti pendahulunya Comma?
o

Kegiatan Kreatif agar
Lapak Tetap Ramai
Bagi pengelola kantor bersama atawa coworking space tingkat
kunjungan alias okupansi memang bukan hal utama. Tapi kalau
tempat ini sepi pengunjung, tetap saja tidak menguntungkan.
Karena itulah pengelola harus tetap kreatif agar pengunjung
tempat ini nyaman dan betah, bisnisnya berkembang pesat.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih tempat
yang mudah dijangkau oleh publik. Jadi tidak harus milik sendiri,
tapi bisa menyewa properti seperti ruko. Kedua, Setelah lokasinya didapatkan berikutnya bagaimana mendesain ruangan kantor tersebut untuk nyaman. Biasanya desain ruangannya kasual
seperti kafe-kafe anak muda.
Ketiga, coworking place juga harus ditunjang dengan fasilitas
yang memadai seperti akses internet yang kencang; dan dilengkapi dengan fasilitas perkantoran seperti mesin printer, faksimili
dan scanning. Tak hanya itu, pengelola juga perlu menyediakan
minuman dan camilan gratis; menyediakan ruang bersama dan
ruang privat; tersedia generator listrik agar aktiitas pengguna
kantor bersama tak terganggu. Selain itu perlu program-program
rutin bagi anggota coworking space.
Khusus program rutin ini, Fafan Ariianto, pendiri Sakala coworking mengatakan pihaknya rutin menggelar program dua
kali dalam sebulan. “Untuk program bisa kerjasama dengan pihak luar yang biasa pegang acara dan kami tinggal sediakan
tempat saja,” ujarnya. Dia juga bilang pihaknya rutin mengajak
komunitas di dunia maya untuk melakukan pertemuan atau kopi
darat para anggotanya di Sakala coworking.
Erwin Soerjadi, Chief Operational Officer Cre8 Indonesia
mencontohkan, di lokasi coworking space yang ia kelola di
Metropolitan Tower memiliki jadwal rutin sebulan sekali untuk
berolahraga bersama. Tak hanya itu Cre8 coworking tiap awal
bulan selalu mengadakan acara makan-makan bersama. Jika di
awal makanan disediakan oleh Cre8 Ofice, maka setelahnya
para anggota turut membawa makanannya sendiri.
Bagi Erwin, program-program seperti ini bertujuan agar para
penggunanya tidak jenuh untuk selalu bekerja setiap datang ke
lokasi tersebut. Selain itu acara bersama ini pun bertujuan untuk
mengakrabkan antara satu anggota dengan anggota lain.
o
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Kiat Agribisnis

Soga Tanaman
Berbunga

F. Rahardi
Pengamat Agribisnis

Dok.Wikipedia

Budidaya soga sebagian besar digunakan untuk pakan ternak

J

ika Anda pernah melintas
di The Green, BSD, Tangerang Selatan; di trotoar depan Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur; atau di sekitar Taman
Tugu, Malang; Anda bisa menyaksikan pohon dengan tajuk
rindang, dengan bunga kuning
cerah. Itulah tanaman soga.
Soga dibudidayakan hanya
untuk diambil kulitnya sebagai
bahan pewarna kain. Soga, batai laut, jemerlang laut, siár,
soga jambal, kayu jhuwek, hau
kolo, laru, lalu loëh, léwêttêr,
yellow-flame, yellow-flamboyant, yellow flametree, yellow
poinciana, Peltophorum pterocarpum; berupa pohon dari
suku Fabaceae.
Habitat asli soga di Asia Tenggara, tapi sekarang menyebar
ke seluruh dunia sebagai pohon
peneduh (pelindung) dengan
bunga indah. Pohon-pohon soga
yang ada di DKI Jakarta masih
berukuran kecil, karena baru
berumur beberapa tahun.
Di Malang sudah berumur
puluhan, bahkan beberapa
mungkin sudah ratusan tahun,
karena diameter batangnya lebih satu meter, dengan tinggi 30
meteran. Di Halaman dalam
Hotel Sriwedari, Jl. Laksda Adisucipto No. 6 Yogyakarta, juga
ada soga raksasa dengan diameter batang lebih dari satu
meter, ketinggian 30 meteran.
Bulan-bulan Desember dan
Januari, soga ini akan menampakkan rona bunganya yang
kuning cerah, hingga seluruh
tajuk pohon itu seakan berwarna kuning. Warna kuning bunga
soga seperti kuning kunyit. Lain
dengan warna bunga tengguli,
trengguli, golden rain tree, Cassia fistula; atau johar, Siamese
cassia, Cassod tree, Senna siamea, yang cenderung pucat
(kuning keputihan). Tajuk soga
juga rindang dengan daun hijau
tua hingga cocok untuk meredam panas matahari.
Meski tidak sekuat asam
jawa, tamarind, maupun Tamarindus indica; batang dan
percabangan soga tidak serapuh angsana, amboine, Pterocarpus indicus; atau trembesi,
ki hujan, rain tree, Albizia saman; yang selama ini populer sebagai tanaman penghijauan,
karena bisa tumbuh cepat.
Selama ini soga memang di-

kenal sebagai tanaman peneduh
di luar DKI Jakarta. Itu pun karena merupakan sisa-sisa tanaman peneduh yang ditanam Pemerintah Hindia Belanda. Untunglah Kota Malang sangat
menjaga pohon-pohon besar
warisan Belanda ini sebagai
“monumen hidup”. Sebab di
Bogor misalnya, deretan tanaman kenari tua ini sudah banyak
yang ditebang.

Pewarna alami
Sebenarnya tanaman yang
bisa menghasilkan zat warna
coklat untuk kain, terutama
batik; bukan hanya soga Peltophorum pterocarpum. Tengar,
tangar, tengal, tengah, tingi, palun, parun, bido-bido, spurred
mangrove, indian mangrove,
ceriops tagal, yang merupakan
tumbuhan mangrove, dan berpenampilan mirip bakau (Rhi-

Soga bukan lagi
menjadi bahan
pewarna alami,
tapi menjadi
tanaman
penghias taman.

zophora Sp) juga bisa penghasil
warna coklat. Soga dari bahan
kulit pohon Ceriops tagal ini
kemudian dikenal dengan nama
soga tingi, untuk membedakannya dengan soga jambal yang
berasal dari pohon soga Peltophorum pterocarpum. Kemudian ada soga akasia, dari kulit
batang pohon Acacia catechu.
Kosa kata soga dalam khazanah batik tulis tradisional, tak
hanya digunakan untuk tumbuhan penghasil warna coklat,
tapi juga warna merah dan kuning. Kayu secang, sappanwood, Caesalpinia sappan;
yang populer sebagai pewarna
minuman tradisional Yogyakarta wedang uwuh, sebenarnya
penghasil warna merah untuk
kain batik. Kayu secang, sesuai
dengan namanya menghasilkan
warna merah dari batang kayu
maupun cabang, bukan kulit
batang. Sebagai penghasil war-

na merah pada kain batik, kayu
secang disebut sebagai soga
jawa. Kelemahan kayu secang,
saat dilorod (kain direbus untuk
menghilangkan malam batik);
sebagian besar warna merah itu
luntur.
Kalau kayu secang sebagai
penghasil warna merah disebut
soga Jawa; tegeran, hau molo,
manuhain, Cockspur thorn,
Maclura cochinchinensis disebut Soga begerm yang menghasilkan warna kuning. Bagian
penghasil warna kuning bonggol kayunya (bagian pangkal
batang/akar). Tegeran berupa
perdu berkayu, berduri-duri tajam di permukaan kulit kayunya.
Masih banyak tumbuhan yang
bagiannya (kayu, kulit kayu,
daun, bunga, dan buah); digunakan sebagai bahan pewarna
kain. Yang paling populer tarum
daun, nila, tom, true indigo, Indigofera tinctoria. Sesuai dengan namanya, tarum daun dimanfaatkan daunnya sebagai
penghasil warna biru indigo
(nila). Dari sinilah muncul peribahasa “Karena nila setitik (setetes warna biru); rusak susu
sebelanga (yang berwarna putih). Pada abad IV - VII, Jawa
Barat merupakan penghasil
utama tarum daun dunia untuk
diekspor, terutama ke India dan
China. Sedemikian pentingnya
komoditas tarum, hingga kerajaan yang ada di Jawa Barat
waktu itu diberi nama Tarumanagara, dan sungainya bernama
Citarum.
Belakangan petani kembali
membudidayakan tarum daun.
Tujuannya bukan pewarna, tapi
sebagai pakan ternak. Entah
siapa yang memulai, tiba-tiba
para peternak sapi, kambing
dan domba mencoba membudidayakan tarum daun. Hasil produksinya jelas cukup bagus,
karena tarum daun memang
tumbuhan tropis.
Ternak ruminansia yang diberi pakan tarum daun tumbuh
bagus, karena daun tumbuhan
ini ternyata kaya nutrisi. Sejak
itulah budi daya tarum daun
kembali populer. Soga jambal
juga sama. Bedanya, soga bukan sebagai penghasil zat warna
coklat tapi tanaman berbunga
yang bisa berumur ratusan tahun seperti yang ada di Malang
Jawa Timur.
o

Profesi

22

2 Januari - 8 Januari 2017

Profesi Menggiurkan
di Era Digital

KONTAN/Muradi

Mengenal profesi digital
forensik yang gajinya
menggiurkan.
Dadan M Ramdan

M

asih segar dalam ingatan kita bagaimana peliknya polisi dan jaksa
untuk mengurai pembuktian
kejahatan kopi maut Jessica
Kumala Wongso di sidang pengadilan. Saat itulah para ahli ilmu
digital forensik jadi solusi karena mampu membongkar faktafakta penting di sidang.
Kemampuan yang ditunjukkan para ahli ilmu digital forensik si sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin itu, hanya sebagian kecil. Banyak
kemampuan lain para ahli digital forensik yang kini makin dibutuhkan untuk mengungkap
dan mencegah kejahatan.
Kita tak bisa membendung
perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Perkembangan teknologi digital ini
ibarat dua sisi mata pisau. Satu
sisi membantu bagi kehidupan
sehari-hari, dan di sisi lain bisa
digunakan oleh pelaku kejahatan, bahkan menyebarkan informasi bohong yang memantik
konflik peradaban.
Kita tak bisa menutup mata,
saat ini cyber crime makin marak dan masif. Mulai kegiatan
penipuan, pencurian, prostitusi,
perdagangan narkotika dan
obat-obatan terlarang, hingga
kegiatan jaringan teror, semua
telah memanfaatkan teknologi
digital. Sebab itu keberadaan
ahli digital forensik diperlukan
guna mencegah dan melacak
pelaku cyber crime yang berbahaya dan merugikan.
Yudi Prayudi, Kepala Pusat
Studi Forensika Digital, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia (UII) menyebut penangan kasus cyber
crime harus serius karena berdampak luas dan cepat. Misalnya, manipulasi data, pencurian
data yang menyangkut rahasia
perusahaan, penipuan maupun
penggelapan (fraud) juga
kejahatan yang menguras rekening perbankan.

Kasus lainnya seperti masuknya malware ke sistem perusahaan, aktivitas ilegal dari karyawan (download atau send file),
obrolan alias chat yang menimbulkan kerugian bagi korporasi.
Selama ini kasus yang terungkap terkait kejahatan digital lebih ke penegakan hukum karena demi kepentingan publik.
“Data menyangkut kejahatan
digital di korporasi banyak yang
tidak terungkap ke publik karena masalah kepercayaan,” kata
Yudi yang juga Ketua Bidang
Standardisasi, Akreditasi dan
Sertifikasi Asosiasi Forensik
Digital Indonesia (AFDI).
Pendapat senada diungkapkan praktisi digital forensik
Soni Wirayudha. Ia menyebut
saat ini banyak kasus yang ditangani oleh ahli digital forensik,
khususnya oleh Tim Cyber Crime Markas Besar Polri. Misalnya mampu menangkap puluhan warga negara asing (WNA)
asal China yang melakukan kejahatan digital di Indonesia.
Dalam pengungkapan kasus,
sering kali Polisi menyita ponsel pintar atawa smarthpone
sebagai barang bukti. Nah, ketika jaksa menganggap perlu
membuka data smartphone itu
di persidangan, mereka akan
menghadirkan pakar digital forensik. “Jaksa meminta analisa
dari ahli digital forensik, sebagai saksi ahli,” sebut Soni yang
pernah bekerja sebagai staf IT
Bintang CCTV & Security System, di Pekanbaru Riau ini.
Dalam kasus yang banyak
menyedot perhatian masyarakat seperti pengungkapan peran
Jessica Kumala Wongso dalam
kematian Wayan Mirna, sejumlah pakar digital forensik bersaksi di persidangan untuk
menganalisa closed-circuit television (CCTV) alias kamera
pengawas yang merekam detikdetik kematian Mirna.

Lingkup profesi
Lantas apa lingkup profesi
digital forensik? Menurut Didik
Sudyana, pengajar Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika
dan Komputer dan Akademi

Manajemen Informatika Komputer (STMIK AMIK) Riau, tugas ahli digital forensik adalah
menganalisa barang bukti digital, dengan menggunakan prosedur ilmiah guna mencari dan
menemukan barang bukti digital dalam rangka merekonstruksi peristiwa kejahatan.
Beberapa pekerjaan yang paling sering dilakukan dalam digital forensik diantaranya melakukan forensik terhadap komputer, smartphone, barang
bukti yang berhubungan dengan
multimedia seperti forensik
gambar, forensik suara, dan forensik video. Selain itu, mereka
juga melakukan forensik jaringan komputer, sosial media,
peralatan global positioning
system (GPS), dan dunia maya.
Ekosistem forensik digital
setidaknya meliputi pendidikan
formal, peneliti, penegak hukum, detektif swasta atawa
private investigator, pelatihan,
software development, konsultan, reseller, penyedia tools
pendukung, dan penulis buku.
Menurut Didik, di luar aktivitas Kepolisian, pekerjaan investigasi digital forensik juga dilakukan oleh lembaga lembaga
lain sesuai dengan lingkup kewenangan perundangan yang
dimilikinya. Misalnya Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),
Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kemkominfo),
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU), Badan Narkotika Nasional (BNN), organisasi
militer, Direktur Jenderal Pajak,
dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) serta menjadi tenaga
ahli dan analis digital forensik
di perusahaan swasta. “Perbankan di Indonesia juga mulai
merekrut profesional digital forensik,” papar pemegang Certified Ethical Hacking dan Computer Hacking Forensic Investigator dari E-Commerce
Consultants (EC Council), sebuah lembaga internasional
sertifikasi teknis keamanan di
dunia maya, ini.
Soni sepakat bahwa saat ini
banyak kebutuhan sumber daya
manusia yang ahli di bidang digital forensik. Sebagai contoh
di pusat laboratorium forensik
Polri yang menangani komputer
forensik, saat ini hanya sekitar
20 orang. Padahal mereka harus
menganalisis barang bukti yang
jumlahnya hingga ratusan.
Begitu juga analis digital forensik di Divisi Cyber Crime
Polri juga terbatas. “Belum lagi
di KPK, bahkan perusahaanperusahaan swasta juga banyak
sekali membutuhkan SDM digital forensik,” kata lulusan Magister Forensika Digital UII ini.
Profesi digital forensik ini

memang sangat langka. Karenanya, di Eropa dan Amerika pun
sangat menghargai profesi ini.
Karenanya wajar jika di negara-negara tersebut memberikan
imbalan yang lebih dari cukup
untuk profesi ini. Berdasarkan
situs www.payscale.com, pendapatan rata-rata per tahun dari
profesi digital forensik diperkirakan US$ 82.500, atau setara
dengan Rp 92,6 juta per bulan
dengan kurs Rp 13.466/US$.
Yudi tak menampik jika seorang digital forensik senior yang
mengantongi pelbagai ketrampilan dan sertifikasi tingkat
global bisa mengantongi penghasilan sebesar itu. Tapi jalan
untuk mendapatkan sertifikasi
yang belum ada di tingkat nasional ini juga panjang.
Ia mencontohkan, seorang
profesional digital forensik harus memiliki banyak keterampilan seperti teori forensik, teori digital forensik, dan beberapa
pengetahuan bidang hukum,
arsitektur komputer, arsitektur
smartphone dan teori tentang
multimedia. Bagi Anda yang
berminat, sejumlah kampus sudah membuka studi. UII Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Ahmad
Dahlan (UAD), atau Swiss German University (SGU) Jakarta,
dan kampus lainnya.
o

Sertifikasi Profesi Digital Forensik
Sebagai sebuah pekerjaan yang berlandaskan
prinsip scientific methods, digital forensik juga
memiliki prosedur sangat ketat. Semua aktivitas
digital forensik harus terdokumentasi dan memiliki acuan kerja atau standar operasional (SOP).
Sebab output dari digital forensik akan menjadi
bagian penting seperti dalam proses pembuktian
hukum di pengadilan.
Yudi Prayudi, Kepala Pusat Studi Forensika
Digital, Fakultas Teknik Informatika, Universitas
Islam Indonesia (UII) mengatakan, beberapa
acuan dan standar internasional umumnya dijadikan sebagai SOP kerja digital forensik seperti
dokumen dari ACPO Inggris, NIJ Amerika, ISO
27037 tentang penanganan bukti digital.
Adapun kompetensi keahlian digital forensik
merujuk kepada beberapa vendor di luar negeri.
Pertama, bersifat sebagai vendor based, yaitu

sertifikasi keahlian dalam menguasai produk
tertentu yang menjadi salah satu perangkat aktivitas digital forensik. “Contohnya Ence untuk keahlian dalam penguasaan produk Encase dan
ACE bagi produk Forensic Toolkit,” katanya.
Kedua, sertiikasi yang bersifat general alias
non vendor based. Umumnya fokus pada penguasaan konsep dasar dari digital forensik.
Contoh sertifikasi ini adalah CHFI dari ECCouncil, GIAC dari SANS. Ketiga, sertiikasi yang
dikeluarkan oleh asosiasi misalnya CFE dari
Association of Certiied Fraud Examiner (ACFE)
atau CCE dari International Society of Forensic
Computer Examiners (ISFCE). “Untuk lingkup
Indonesia, hingga saat ini belum ada lembaga
pada level nasional yang mengeluarkan sertiikat
profesi atau kompetensi untuk keahlian bidang
digital forensik,” terang Yudi.
o
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Raja Startup Bermodal Iklan Kuning
Startup Yello Mobile
membesar dari hasil
akuisisi yang agresif.
Syamsul Ashar, Forbes,
Crunchbase

A

nda tentu mengenal peribahasa berakit-rakit
ke hulu, berenang-renang ketepian. Dalam konteks
berbisnis, peribahasa ini berarti saat memulai usaha kita harus siap bersakit-sakit dahulu
sebelum mencapai kesuksesan
di kemudian hari.
Namun, ada cara jitu bagi
perusahaan agar bisa mekar
lebih cepat di antara para pesaing. Cara paling jitu ini adalah
dengan melakukan penggabungan usaha alias merger dan
melakukan pencaplokan entitas bisnis lain alias akuisisi.
Visi untuk menyatukan dan
membangun usaha rintisan
atawa startup inilah yang dilakukan oleh Lee Sang-hyuck.
Mantan eksekutif perusahaan
Internet Korea Selatan Daum
Communications Corp ini ingin
agar perusahaan startup bisa
bersatu terutama yang ada di
Korea Selatan maupun Asia.
Meskipun kini Lee sudah dianggap sukses lantaran bisa
menyatukan sekitar 74 perusahaan rintisan, dengan kemampuan mengumpulkan dana
US$ 202,2 juta atau lebih dari
Rp 2,7 triliun, ia merintis usaha
ini dengan perjuangan yang
tidak gampang.
Saat kali pertama berdiri tahun 2012, Yello Mobile berupaya mengambil nilai tambah
dari momentum unik di pasar
terutama di lokasi mereka beroperasi yakni Seoul dan Asia
pada umumnya. Maklum wilayah ini terus mekar untuk berbisnis digital lantaran tingkat
penetrasi penggunaan telepon
selularnya hampir mencapai
75% dari jumlah penduduk.
Bahkan di Korea Selatan, infrastruktur telekomunikasi terutama penggunaan datanya,
sudah mulai melangkah dari
teknologi 4G menuju 5G.
Chief Executive Officer
(CEO) Yello Mobile Lee Sanghyuck bilang, masih banyak
niche market di atas pasar
game dan pesan yang ini belum
dilayani dan dibangun di Asia.
Kami menargetkan dengan
tumbuh agresif, bisa mendukung startup dan juga mendorong mereka untuk berkembang menjadi lebih besar.
Target Yello Mobile adalah
mengakuisisi startup yang berumumr dua-tiga tahun, tapi
telah terbukti memiliki daya
tarik di pasar dan berpotensi
untuk tumbuh. Misalnya, startup Coocha pengumpulan data
tentang berbagai merchant ecommerce dan menyajikan informasi ini kepada pengguna
di aplikasi nya.
Coocha semula memiliki
850.000 pengguna aktif bulanan, ketika diakuisisi oleh Yello
pada Mei 2013. Setelah tiga tahun, kini mereka memiliki
hampir 3 juta pengguna. Tak
kalah penting, pendapatan

penjualan telah meloncat dari
US$ 160.000 menjadi
US$ 810.000 setahun.
Yello juga telah memiliki
Cauly, perusahaan mobile terbesar kedua yang memiliki jaringan yang kini digunakan
oleh sekitar 12.000 apps. Lee
mengakuisisi perusahaan ini
pada awal 2014 dengan harga
cuma US$ 27 juta. Hasilnya
perusahaan ini telah tumbuh
dengan pendapatan yang semula US$ 100.000 menjadi
US$ 1,2 juta per tahun.
Rata-rata nilai startup yang
di akuisisi oleh Yello sekitar
$ 3,6 juta. Pada tahun 2014 silam Yello mengakuisisi sebanyak 61 startups, hanya menghabiskan dana US$ 111 juta.
Dok.Yello Mobile

Dari Iklan kuning
Yello Mobile merupakan
bisnis kedua bagi Lee. Ia me-

Akuisisi vertikal
menjadi jalan
pintas bagi Yello
Mobile berubah
jadi perusahaan
skala besar.

mulai usaha pertama, MyOne
Card Corp pada 1998, yakni
layanan loyalitas ritel. Tapi ia
tak mampu mengembangkan
bisnis ini sehingga pilih menjualnya ke Daum yakni perusahaan pelopor web di Korea
Selatan, dengan harga sekitar
US$ 8 juta pada 2011.
Semula Lee berharap bisa
membangun aplikasi mobile
ritel untuk Korea Selatan saat
bergabung di Daum. Namun,
setelah satu setengah tahun
bergabung ia merasa Daum tidak siap untuk mengantisipasi
perkembangan konsumen
yang mulai beralih ke smartphone. Dan terbukti Daum pun
akhirnya bergabung dengan
Kakao Corp yakni perusahaan
operator mobile messenger
dominan Korea Selatan.
Setelah meninggalkan Daum
pada awal 2013, Lee mulai
membangun Yello Mobile. Ia
pun mendekati beberapa perusahaan mobile commerce lokal skala kecil dan mengajaknya untuk bergabung. Saat itu
perusahaan-perusahaan memiliki bisnis inti memberikan rekomendasi hotel dan restoran
juta menjual kupon. Karenanya
nama Yello Mobile pun ini berasal dari plesetan halaman iklan kuning alias Yellow Page
yang ada di buku-buku telepon
tradisional di masa lampau.
Startup yang masuk dalam
bendera, Yello Mobile diantaranya Coocha, Pricearea, Michyeora, Pikicast, Jihachul,
Alarmon, dan 1km di kategori
shopping media. Sedangkan
di bidang periklanan, ada startup Adqua, Innobirdsmedia,
Emotion, Yello Story, Recobel,
dan Futurestream Network.

Di bisnis perjalanan, mereka
memiliki Tour Baksa, Play
Wings, Woori Pension, Hanintel, dan Zari. Sementara untuk
layanan Offline to Online
(O2O) startup ini memiliki
Goodoc, Babitalk, Über Soft,
Pinspopt, Garam Info System,
JTnet, Perples dan Vibe RC.
Kini investor mengestimasi
nilai seluruh jaringan Yello
Mobile yang bercita-cita mencatatkan sahamnya di Nasdaq
dalam waktu dekat itu, saat ini
sudah mencapai US$ 4 miliar.
Kali terakhir perusahaan ini
juga mendapat “kado Natal”
2016 dari Q Capital Partners
yang menyuntik dana US$ 21
juta khusus untuk mengembangkan Yello O2O.
o

Seputar Startup Yello Mobile
Nama
Kantor pusat
Founders
Kategori
Pendanaan

Tiga investor
utama

Yello Mobile
Seoul-t’ukpyolsi, Seoul, Korea Selatan
Lee Sang-hyuck
Internet, Marketing, Shopping, Travel, Mobile
Total US$ 202,2 juta dalam lima tahapan
- Tahap V, Nov, 2016 senilai US$ 10 juta dalam bentukConvertible Note dari Macquarie Capital
- Tahap VI, Okt, 2016 senilai US$ 15 juta dari Partners for Growth
- Tahap III, Feb, 2016 senilai US$ 30 juta
- Tahap II, Des, 2015 US$ 47.2 juta dari Formtion 8
- Tahap I, Nov, 2014, US$ 100 juta dari Formation 8
- Formation 8
- Macquarie Capital
- Partners for Growth
Sumber: Tech In Asia dan Crunchbase
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Tokoh

Mengayuh 100 Kilometer
Dok.Pribadi

SELAMA dua tahun terakhir
Juanita A. Luthan, Head of
Marketing Strategist PT Sucorinvest Central Gani, rutin ngantor dengan menggunakan sepeda. Bahasa kerennya: bike to
work. Jarak tempuh dari rumahnya di daerah Jakarta Timur ke kantornya di kawasan
Sudirman jauh, lo, sekitar
25 kilometer (km).
Dalam lima hari kerja, pe-

rempuan kelahiran 23 Maret
1965 ini setidaknya tiga kali
ngantor dengan kereta angin.
Tapi, ia selalu punya pendamping perjalanan alias wing man.
“Yang menjadi wing man suami
saya. Dia di belakang saya,”
kata Juanita.
Selain mempercepat waktu
tempuh lantaran tak sampai
satu jam dan bikin sehat, menurut Juanita, bike to work juga

bisa membantu dirinya bisa cepat fokus dalam pekerjaan. Setelah bersepeda, badan jadi lebih segar. Alhasil, otak pun bisa
segera kembali fokus.
Bike to work juga melatih
Juanita untuk fokus di jalan.
Maklum, di Jakarta, pesepeda
mesti rebutan jalan dengan sepeda motor. “Saya bisa lebih
cepat fokus dan lentur, belok
kanan kiri harus cepat, sama

ngerem,” ujarnya.
Mantan bankir yang hobi
bersepeda sejak 2008 ini sudah
menjelajah ke berbagai kota di
dalam dan luar negeri alias tour
bike. Bahkan, blusukan ke pelosok-pelosok tanah air. Ter-

akhir, Ahad (25/12) lalu, Juanita
ikut acara Last Sunday Ride Jakarta 2016. “Ini bike city tour
keliling Jakarta sejauh 100 km,”
ucapnya bangga.
Danielisa Putriadita

SEBAGAI orangtua, Liryawati
terbilang rajin mengajak anakanaknya merayakan momen
tertentu. Direktur Hubungan
Investor PT First Media Tbk ini
memang ingin anak-anaknya
punya kebiasaan saat hari atau
masa tertentu.
Dalam perayaan Natal, misalnya, ia meminta anak-anaknya untuk menuliskan surat
tentang apa yang sudah mereka
lakukan di sepanjang tahun dan
apa yang diinginkannya di tahun depan. Surat itu lalu diletakkan dalam sepatu Santa.
“Saya yang baca surat dari me-

reka. Jadi, saya bisa tahu mereka mau hadiah apa,” tutur ibu
dari sepasang putri kembar itu.
Perempuan berambut panjang ini juga memiliki kebiasaan untuk meletakkan susu dan
rumput dekat pohon natal di
rumahnya. Sewaktu anakanaknya masih kecil, mereka
percaya yang meminum susu
adalah Santa, sedang rumput
dimakan oleh rusa penarik kereta Santa. “Padahal mbak
asisten rumah tangga yang minum,” ujar wanita kelahiran
tahun 1975 ini.
Tradisi lain yang juga sem-

pat diterapkan Liryawati adalah memperingati tanggalnya
gigi sang anak. Seperti kebiasaan di negeri barat, Liryawati
menuturkan kepada anakanaknya bahwa gigi mereka
diambil oleh peri gigi.
Meski kedua anaknya kini
berusia 10 tahun, sejumlah
tradisi tetap dijalankan Liryawati, seperti saat Natal kemarin. “Kebiasaan yang dilakukan
sejak anak masih kecil, akan
terus terngiang hingga si anak
dewasa,” tutur dia.

Dok.Prib
adi

Membaca Surat Santa

Merlinda Riska

Terkenang Geng
Semasa ABG
TANGGAL 28 November 2016 menjadi
hari istimewa bagi Direktur Utama
BTN Maryono. Hari itu, BTN resmi
membuka Kantor Cabang Pembantu
(KCP) di kota kelahirannya, Rembang,
Jawa Tengah.
Ingatannya langsung menerawang
ke masa kecilnya di Rembang. Ia mengenang, saat masih duduk di bangku
Sekolah Menengah Pertama (SMP),
bermain bersama dengan teman-teman
sebaya dengan membentuk geng yang
dinamakan Cabe Rawit. Nama ini diambil dari sifat cabai yang kecil namun
pedas, menunjukkan walau anggotanya sedikit dan muda namun berani.
Selain nongkrong bareng, banyak
kegiatan yang dilakukan oleh geng ini,
seperti bermain musik, ikut lomba pidato, dan pengajian. “Cuma karena
KONTAN/Carolus Agus Waluyo

geng ini isinya banyak yang nakal, ya,
yang ikut ngaji cuma sedikit. Saya
termasuk yang nakal waktu itu,” ujar
Maryono terkekeh kala mengenang
masa lalunya.
Yang membuat ia girang, rupanya
lokasi kantor cabang ini berada di JL.
R.A Kartini. Di jalan ini pula, dulu geng
Cabe Rawit kerap menghabiskan waktu selepas Magrib. “Ya, persis di jalan
ini, saya biasa ngumpul sama geng
Cabe Rawit,” kenang pria usia 59 tahun
ini.
Kenangan seketika membuatnya
merenung. “Teman-teman saya satu
geng banyak yang sudah meninggal,
tinggal satu dua orang dari dulunya 15
orang,” ujar Maryono.
Agung Jatmiko
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Manajemen

Gaet Mitra yang
Sudah Terbukti

Perlu
Bangun
Merek
Lagi

M

KONTAN/Baihaki

Perdalam penetrasi pasar, Alcatel menggandeng Erajaya.
Agung Jatmiko

S

erahkan kepada ahlinya.
Begitu bunyi sebuah pameo. Meski merupakan
sebuah ungkapan sehari-hari,
ternyata pameo ini cocok juga
diterapkan dalam dunia bisnis
sebagai salah satu strategi untuk menghadapi persaingan.
Di tengah ketatnya pasar
yang disuguhi banyak pilihan
barang sejenis, perusahaan memang tidak bisa memaksakan
diri untuk menggarap pasar
sendiri. Mereka harus mau
bekerjasama dengan perusahaan yang sudah ada lebih dulu
dan memang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh
perusahaan.
Strategi inilah yang sedang di
jalankan Alcatel-Lucent. Demi
menggarap pasar ponsel di Indonesia, produsen telepon pintar dengan merek Alcatel ini
resmi menggandeng PT Erajaya
Swasembada Tbk (Erajaya) dalam memasarkan produknya.
Saat ini, Alcatel meluncurkan
dua ponsel pintar dan dua ponsel, yakni flip phone dan feature
phone, untuk pasar Indonesia.
Dua ponsel pintar Alcatel, yaitu
Alcatel PIXI 4 - 6” (8050D) dengan layar 6 inci, RAM 1GB,
storage 8 GB, kamera 8MP dan
5MP dengan dual flash camera
dan Alcatel PIXI 4 - 5” (5010D)
dengan layar 5 inci, RAM 1GB,
storage 8 GB, Arkamys optimized speaker dengan HD Voice.
Dalam keterangan resmi yang
dikeluarkan Erajaya, Alcatel
PIXI 4 series ini sudah dilengka-

pi sejumlah fitur canggih. Salah
satunya, penggunaan sistem
operasi Android Lollipop & 6.0
Marshmallow. Fitur unggulan
lainnya adalah kamera dengan
5MP dengan flash pada kamera
depan dan kartu Sim ganda. Ditambah lagi, kualitas pengeras
suara 8db lebih keras dan sudah
dilengkapi dengan kapasitas
baterai yang lebih besar dibandingkan dengan produk dalam
kelas yang sama.
Sementara dua ponsel lain
yang dikeluarkan Alcatel, yakni
Alcatel 2059D Flip Phone dengan layar 2,4 inci, slot kartu
Sim ganda, dan Alcatel 1054D
feature phone dengan layar 1,8
inci, yang dilengkapi dengan fitur kamera dan Bluetooth 2.1.

Dua bentuk kerjasama
Sebelumnya, merek Alcatel
sudah pernah hadir di Indonesia di era 1990-an bersama merek-merek yang kala itu dikenal
luas, seperti Nokia, Siemens
dan Motorolla. Namun, memasuki milenium, merek Alcatel
perlahan tergusur oleh kedatangan pemain-pemain yang
mengusung smartphone.
Kini, Alcatel hendak kembali
bertarung di pasar ponsel Indonesia. Tak mau bertarung sendiri, Alcatel menggandeng Erajaya. Ada dua jenis kerjasama
yang dijalin. Pertama, dengan
PT Teletama Artha Mandiri
(TAM). Anak perusahaan Erajaya Group ini akan menjadi distributor utama untuk semua lini
ponsel Alcatel
Kedua, kontrak dengan Erajaya yang lebih bersifat pada
inisiatif bersama untuk memperkuat penjualan. Alcatel akan

mempercayakan kepada Erafone untuk memasarkan produknya.
Erajaya enggan untuk memerinci bentuk kerjasama ini. Yang
jelas, menurut Corporate Secretary Erajaya Amelia Allen, kerjasama antara Erajaya dan Alcatel ini murni kerjasama pendistribusian. TAM yang nantinya
akan mendistribusikan ponsel
Alcatel ke gerai Erafone yang
dikelola oleh PT Erafone Artha
Retailindo. “Sistem kerjasama
murni distributorship, bukan
sistem penjualan konsinyasi
Jadi, Alcatel didistribusikan
oleh TAM ke Erafone, itu saja,”
ujar Amelia.

Kerjasama ini
menjadi
momentum untuk
mempopulerkan
merek Telepon
Pintar Alcatel.

Sentot Andalas, Director Accounts for Indonesia – International Business Division
APAC, mengemukakan, kerjasama ini menjadi momentum
bagi Alcatel untuk semakin
mempopulerkan mereknya. Ia
merujuk pada besarnya potensi
pasar ponsel Indonesia. Dan,
dengan menggandeng perusahaan distribusi serta penjualan
ritel seperti Erajaya, peluang
Alcatel untuk memantapkan
posisinya di pasar Indonesia
semakin besar.
Secara global, ponsel pintar
Alcatel sudah mulai diperhi-

tungkan. Bahkan, dalam perhelatan Mobile World Congress
2016, merek Alcatel masuk dalam Top 10 Smartphone versi
International Business Times,
yakni di posisi ketujuh.
Di negara lain, seperti Australia, Alcatel malah menjadi merek yang semakin memantapkan posisi di segmen ponsel
murah (low price segment) dengan pangsa pasar 6% dari total
pangsa pasar Australia pada
kuartal III-2016. Data ini merupakan riset International Data
Corporation (IDC).
Namun, peluang untuk memenangi pasar ponsel Indonesia
tergolong sulit. Menurut riset
dari IDC, perusahaan riset yang
berlokasi di AS, pada kuartal
III-2016, Samsung masih memegang posisi puncak vendor
smartphone dengan pangsa pasar sebesar 32,2%, disusul oleh
OPPO (16,7%) dan ASUS (8,2%).
Untuk kelas ponsel dengan harga murah pun, jalan Alcatel tak
mudah, karena harus mampu
mengalahkan Advan, Smartfren
dan Lenovo.
Pilihan untuk menggandeng
Erajaya bisa jadi pilihan yang
tepat. Pasalnya, Erajaya merupakan distributor yang mengoperasikan 88 pusat distribusi
dengan jumlah gerai ritel mencapai 423 yang tersebar di 17
Provinsi. Dus, peluang untuk
menyebar ke konsumen Indonesia bisa terbuka lebar.
Sayang manajemen tidak
mau membeberkan target dari
kerjasama ini. Yang pasti tahun
ini, Erajaya menargetkan penjualan hingga Rp 22 triliun. Distributor produk elektronik telekomunikasi masih menjadi penyumbang utama pendapatan
perusahaan.
o

elihat kerjasama antara PT Erajaya
Swasembada Tbk
dan merek Alcatel, pengamat
manajemen dan kepemimpinan Ekuslie Goestiandi
mengatakan bahwa ini merupakan kerjasama yang sangat menantang. Pasalnya,
Alcatel harus bertarung di
dalam pasar ponsel Indonesia yang sangat ramai.
Nama Alcatel sendiri menurut Ekuslie cukup diperhitungkan di era 1990-an. Namun, area bermain yang melulu di feature phone
membuatnya tergusur oleh
kedatangan pemain-pemain
baru yang membawa konsep
smartphone.
Secara hitung-hitungan,
menurutnya, kerjasama ini
cukup berat karena sekarang
orang ramai-ramai meninggalkan feature phone. Padahal, dua produk yang diusung
oleh Alcatel untuk didistribusikan lewat Erajaya adalah feature phone. Sementara, untuk smartphone, brand
Alcatel tentu tak sekuat
nama-nama besar yang ada
di Indonesia, seperti Samsung atau bahkan Xiaomi.
Di Indonesia, secara
umum Ekuslie menyatakan,
merek Alcatel tergolong
asing, kecuali oleh orangorang yang sudah berusia 40
tahun lebih, yang sudah pernah bersinggungan dengan
merek Alcatel.
Menantang, karena jika
Alcatel hendak menyasar
pasar orang-orang yang pernah menggunakan Alcatel
hingga akhir 1990-an, jumlahnya tak terlalu banyak.
Plus, orang-orang ini, menurut Ekuslie, kemungkinan
besar akan enggan untuk
kembali menggunakan feature phone dengan pertimbangan model dan fungsionalitasnya.
Selain itu, jika Alcatel
akan menjajal pasar smartphone, Alcatel harus bertarung dengan “raksasa” dan
pasar ponsel yang sangat ramai, meski belum bisa dikatakan pasar yang mapan.
Sulit memang, namun bukan
mustahil, lantaran konsumen
di Indonesia ini, dikatakan
Ekuslie, tidak ada yang loyalis terhadap suatu produk.
Pasar Indonesia lebih cocok disebut “ramai tapi cair”
ketimbang pasar yang mapan. Dus banyak pemain,
meski punya nama besar namun bisa digeser. Nah, ujian
Alcatel adalah membangkitkan keingintahuan konsumen dan keberadaan merek
sehingga apa yang ditawarkan oleh smartphone Alcatel
bisa tersampaikan pada konsumen. o
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Agar Pelanggan Dapat
Kucuran Pembiayaan

KONTAN/Fransiskus Simbolon

PT Pos menyediakan jasa layanan channeling pembiayaan untuk masyarakat yang belum tersentuh akses multifinance.

PT Pos Indonesia meluncurkan layanan channeling pembiayaan.
Dikky Setiawan

P

T Pos Indonesia (Persero)
terus berbenah diri untuk
menggenjot roda bisnisnya agar berputar kian kencang.
Dalam beberapa tahun terakhir,
Pos tidak lagi cuma berkutat
dengan bisnis jasa kurir seperti
pengiriman surat, dokumen dan
penjualan perangko serta meterai, tapi merambah ke bisnis
jasa keuangan.
Yang terbaru, badan usaha
milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang layanan pos ini
mulai menjajal jasa layanan
pembiayaan. Pada 24 November
2016, PT Pos Indonesia meluncurkan layanan jasa pembiayaan yang dinamai Kredit Pos.
Manager Public Relations
PT Pos Indonesia Abu Sofian
mengatakan, dalam bisnis
channeling pembiayaan ini, PT
Pos menggandeng delapan perusahaan pembiayaan. Mereka
adalah Astra Sedaya Finance,
BFI Finance, CSF Finance,
Clipan Finance, SMS Finance,
Smart Finance, First Indo Finance, dan Buana Finance.
Abu mengatakan, delapan
perusahaan tersebut akan menjadi penyedia dana pembiayaan
yang dikucurkan kepada pelanggan PT Pos. Dengan kata
lain, Kredit Pos hanya semacam

konsolidator bagi calon kreditur. Tujuannya agar konsumen
PT Pos enggak perlu repot lagi
mengunjungi provider jasa keuangan jika ingin mengajukan
pinjaman kredit. “Kami tidak
mengeluarkan pembiayaan karena ditanggung oleh mitra
multifinance. Jadi tidak ada risiko kredit macet,” kata Abu
kepada Tabloid KONTAN, Kamis, pekan lalu (29/12).
Dia menambahkan, selain
menggandeng perusahaan pembiayaan, dalam bisnis ini
PT Pos juga menjalin kerjasama
dengan PT Adicipta Inovasi
Teknologi (AdIns) untuk mengembangkan teknologi layanan ini. AdIns adalah perusahaan
di bidang penyediaan solusi dan
layanan berbasis teknologi informasi, yang salah satunya
membuat platform layanan credit lead aggregator (penyedia
calon nasabah kredit).
AdIns diklaim telah dipercaya
lebih dari 33 perusahaan di Industri keuangan dalam negeri
sebagai penyedia solusi sistem
utamanya. “Perusahaan ini akan
menjadi mitra yang berperan
serta dalam kerjasama di bisnis
channeling pembiayaan ini,”
imbuh Abu.
Sebagai tahap awal, layanan
Kredit Pos baru tersedia di lima
wilayah Jawa Barat, yakni Kantor Pos Bandung, Ujungberung,
Cimahi, Subang dan Soreang.
Ke depan, Abu mengungkapkan, mulai 2017, layanan Kredit
Pos akan diperluas ke seluruh

wilayah di Republik ini.

Target pasar
Adapun target pasar yang dibidik Kredit Pos adalah pengunjung kantor pos yang memiliki
kebutuhan uang untuk keperluan biaya pengobatan sakit, pendidikan anak, perayaan pesta

Layanan Kredit
Pos membantu
masyarakat di
daerah dapat
akses ke
multifinance.

pernikahan, perjalanan, hingga
untuk memulai sebuah usaha.
Abu bilang, enggak sulit untuk mengajukan pinjaman pembiayaan melalui PT Pos. Layaknya prosedur pengajuan pembiayaan di multifinance, calon
nasabah hanya diminta menyertakan dokumen identitas lengkap seperti fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga,
dan surat dokumentasi lain.
Soal besaran dana pembiayaan yang bisa didapat calon nasabah, kata Abu, diberikan sesuai dengan taksiran nilai agunan, seperti BPKB kendaraan

bermotor, sertifikat tanah atau
agunan lainnya. Jadi, batas kreditnya fleksibel sesuai nilai
agunan nasabah. Tenor pinjaman berkisar tiga bulan hingga
10 tahun. “Estimasi pencairan
pinjaman dari proses pengajuan
sekitar lima hari. Sejak layanan
ini diluncurkan, sudah ada puluhan nasabah yang dapat fasilitas pembiayaan,” kata Abu.
Betul, bukan tanpa alasan
Pos Indonesia membidik bisnis
pembiayaan. Direktur Utama
PT Pos Indonesia Gilarsi Wahju
Setijono mengatakan, ada potensi bisnis besar yang bisa ditangkap perusahaannya dengan
menjadi channeling pembiayaan. Paling tidak, PT Pos Indonesia bisa memanfaatkan “pelanggan loyal” layanan kredit.
Maklum, di bisnis jasa keuangan, PT Pos menyediakan
sejumlah layanan yang sebagian
besar diakses oleh masyarakat
menengah ke bawah. Sebut saja
layanan payment atau pembayaran secara daring dan jasa
pengiriman uang alias remitansi. “Pada layanan payment,
kami menerima pembayaran
rekening listrik dari sekitar 7
juta rumahtangga. Kami akan
mengoptimalkan potensi itu
dengan menyediakan channeling pembiayaan,” kata dia.
Gilarsi menambahkan, pengembangan layanan kredit
akan dilakukan melalui jaringan
distribusi perseroan ini. Saat
ini, PT Pos Indonesia memiliki
jaringan luas hingga 4.800 kan-

tor pos online. Selain itu, jumlah titik layanan (point of sales)
mencapai 58.700 dalam bentuk
kantor pos, agen pos, mobile
postal service (layanan pos keliling), dan lain-lain.
Menurut mantan CEO PT
Shafira Corporation Enterprise
yang bergerak di bidang retail
busana muslim itu, dengan jaringan luas, kantor pos merupakan media yang sangat strategis
menjual dan atau mendistribusikan barang atau jasa. “Kami
memiliki jaringan yang dedicated, sistem distribusi, track and
trace, layanan prima, kecepatan
dan ketepatan serta harga yang
kompetitif,” katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap
bisa menjadi jembatan bagi masyarakat menengah ke bawah
untuk meraih kredit dari lembaga keuangan. “Layanan Kredit
Pos ini untuk membantu masyarakat di daerah, terutama
pelosok desa yang belum mendapatkan akses ke multifinance,” imbuh Gilarsi.
Namun, kata Gilarsi, pihaknya belum bisa berharap banyak kontribusi layanan Kredit
Pos. Dia hanya bilang, sejauh
ini Kredit Pos jadi pelengkap
layanan di bisnis jasa keuangan
yang dimiliki perseroan ini.
Hingga November 2016, Gilarsi menyebut, pendapatan
PT Pos Indonesia hampir menyentuh Rp 5 triliun. Angka ini
naik sekitar 11% dibandingkan
periode yang sama di tahun
2015. Bisnis jasa kurir masih
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jadi penyumbang terbesar pendapatan perusahaan dengan
porsi 65%. Sisanya berasal dari
bisnis jasa keuangan. “Tahun
depan kami menargetkan pertumbuhan bisnis sekitar 10%,”
katanya.

Transformasi digital
Untuk mencapai target tersebut, perusahaan sudah menyiapkan sejumlah langkah. Salah
satunya, lewat transformasi digital untuk mendukung proses
efisiensi dan integrasi dengan
layanan pos lainnya.
Dalam setahun terakhir, PT
Pos Indonesia memang terus
melakukan inovasi untuk mendongkrak kinerjanya. Di antaranya, mengembangkan Postshop
yang merupakan pengembangan bisnis ritel perusahaan yang
diimplementasikan untuk
mengubah kantor pos konvensional menjadi kantor pos masa
depan (modern) dengan pola
layanan one stop shopping. Layanan ini meliputi postal services (jasa ritel pos) berupa pengiriman surat, paket, jasa keuangan (pospay, remitansi),
Postal items (meterai, prangko,
produk filateli), Online shopping dan layanan e-commerce
(galeriukm.com), aplikasi My
Pos serta layanan m-pospay.
Yang terbaru, pada Agustus
2016 lalu, PT Pos telah meluncurkan aplikasi yang bernama
My Pos. Aplikasi ini nantinya
akan menyatukan layanan offli-

ne Pos Indonesia dalam satu
aplikasi di perangkat elektronik. Misalnya saja, aplikasi pengiriman barang. Dengan aplikasi, My Pos segala bentuk layanan pengiriman pembayaran
bisa dilakukan lewat gawai.
Masyarakat dimudahkan dengan tidak perlu datang ke langsung ke kantor Pos. Memang,
saat ini fitur di aplikasi My Pos
belum lengkap. Tapi, pada tahun 2017, fitur My Pos akan lebih diperbanyak.
Selain itu, PT Pos juga menargetkan membangun sistem pengumpulan data. Nantinya, data
tersebut bakal digunakan untuk
menyusun strategi penyebaran
logistik agar lebih efektif. “Saat
ini kami sedang membangun
big data analitic, bagaimana
caranya supaya kami bisa melakukan analisis rute dalam proses pengiriman yang lebih efektif dan efisien,” papar Gilarsi.
Menurut dia, perkembangan
dunia teknologi informasi saat
ini sangat pesat. Dari sebelumnya para konsumen hanya bisa
mengakses internet melalui rumah dan kantor, dalam beberapa tahun mendatang semua
akan tersedia dalam genggaman
tangan melalui smartphone.
Semakin maraknya penggunaan internet, nilai perdagangan elektronik juga akan makin
bertumbuh. Dia memperkirakan, nilai penetrasi e-commerce
Indonesia bisa mencapai 6%-7%
dalam lima tahun ke depan dari
nilai industri eceran yang sekitar Rp 6.000 triliun.
❏

PT Pos Harus Genjot
Layanan Digital
Langkah PT Pos Indonesia yang masuk channeling pembiayaan dinilai tepat. Pasalnya, perusahaan pelat merah yang fokus di
bisnis jasa kurir dan logistik ini memiliki jaringan yang luas di
seluruh Indonesia. Apalagi, nyaris tidak ada kompetitor serupa
yang memiliki jaringan distribusi sebanyak PT Pos.
Daniel Saputra, pengamat manajemen dan pemasaran, menilai, ada sejumlah keuntungan yang bisa dipetik PT Pos dan perusahaan multifinance dalam kerjasama ini. Bagi PT Pos, kata
Daniel, kerjasama ini akan mendatangkan fee yang bisa menambah pendapatan perusahaan. Di sisi lain, bagi perusahaan multifinance, enggak perlu repot lagi menambah jaringan pemasaran
di daerah untuk menjangkau nasabahnya. “Jadi, PT Pos dan
multifinance sama-sama dapat keuntungan,” katanya.
Hanya saja, kata Daniel, tidak ada bisnis tanpa kendala. Begitu
pula langkah PT Pos menjajal bisnis channeling pembiayaan.
Salah satu kendala yang akan dihadapi PT Pos adalah sistem
teknologinya. Bukan mustahil, jika teknologinya tidak mumpuni,
kesalahan transaksi bakal terjadi.
Bisa saja, sambung dia, nasabah membayar di PT Pos, tapi
tidak terdata di perusahaan pembiayaan yang menjadi prinsipal.
“Ini seperti kita mengisi pulsa di anjungan tunai mandiri (ATM)
sebuah bank, tapi pulsanya tidak masuk. Akhirnya, nasabah jadi
kesal. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, PT Pos harus
meningkatkan layanan payment gateway,” imbuh Daniel.
Apalagi, lanjut dia, saat ini sudah ada sejumlah perusahaan
ritel yang menyediakan layanan payment serupa. Misalnya, gerai
Indomaret yang melayani berbagai jenis transaksi pembayaran
secara daring, seperti tagihan biaya listrik, pembayaran tagihan
televisi kabel, pembayaran cicilan kendaraan bermotor, dan lain
sebagainya. Cuma, kekurangan Indomaret ialah jaringan distribusinya yang dinilai masih kalah dengan PT Pos.
Bukan cuma itu. Daniel bilang, PT Pos juga harus memberikan
edukasi atau pelatihan kepada para pegawainya di gerai-gerai
yang menyediakan layanan pembiayaan. Sebab, calon nasabah
akan mencari informasi terlebih dahulu kepada para petugas di
gerai PT Pos sebelum mengajukan pinjaman. “Karyawan PT Pos
harus memberikan informasi yang jelas agar dimengerti calon
nasabah,” ujar Daniel.
Daniel juga menyarankan agar PT Pos meningkatkan digital
service atau layanan berbasis digital. Cara ini untuk mengantisipasi tren layanan digital dalam 10 tahun mendatang yang diprediksi semakin maju. Masyarakat akan semakin mudah melakukan
transaksi secara digital lewat smartphone.
Dia mencontohkan, banyak masyarakat pedesaan yang lebih
mengandalkan jalur offline untuk setiap kegiatan transaksi pembayaran. “Saat ini, mungkin masyarakat menengah bawah yang
menjadi pelanggan PT Pos belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Tapi, 10 tahun mendatang, mereka sudah sangat
melek teknologi,” kata Daniel.
❏

27

Refleksi

Filantropi dan
Keberlanjutan
C

ukup banyak orang yang
setelah merasa kaya harta berniat untuk “mengalirkan” kembali sebagian kekayaan mereka kepada orang lain
yang membutuhkan atau pun
masyarakat luas. Beberapa di
antara mereka bahkan mengungkapkan hasratnya tersebut
dengan istilah yang religius,
yakni “menjadi saluran berkat”
atau pun “menghadirkan manfaat” kepada sesama. Niat mulia
seperti ini dalam wacana tekstual disebut pula “filantropi”.
Kata filantropi sendiri berasal
dari bahasa Yunani, yakni philantropia, yang secara etimologis berarti cinta akan kemanusiaan (the love of humanity).
Entah itu dalam bentuk kepedulian, pemeliharaan, pengembangan atau pun penguatan
terhadap hakekat kemanusiaan
itu sendiri. Kamus ternama,
Oxford Dictionary, memberikan
makna filantropi sebagai hasrat
untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain, yang secara
umum diungkapkan lewat pemberian donasi uang untuk urusan, perkara atau pun inisiatif
yang bertujuan mulia.
Sekalipun filantropi adalah
sebuah aksi nan mulia, pada
kenyataannya juga mengandung
risiko, bahkan beban implementasi. Sebuah film dokumenter bertajuk Poverty Inc.,
Fighting Poverty is Big Busi-

ness, yang diedarkan pada akhir
20014, mengungkapkan risiko
filantropi konvensional seperti
donasi. Produser film, Michael
Matheson Miller, secara khusus
menyoroti situasi di Haiti dan
beberapa negara sub-Sahara di
Afrika, yang secara ekonomi
tak berkembang baik.
Hasrat filantropis yang mulia,
yang diwujudkan dalam bentuk
donasi uang atau pun barang,
membuat negara-negara tersebut tak bergerak maju secara
nyata. Lebih jauh, santunan dari
filantropis perorangan, lembaga
nirlaba, institusi bisnis atau pun
pemerintahan tertentu, telah
menciptakan sikap ketergantungan (dependensi) pada negara-negara penerima donasi
tersebut. Saat sebuah negara
“ketiban” hujan rezeki berupa
uang, sandang dan makanan
dari pihak luar, hampir dapat
dipastikan bahwa para petani
dan pengusaha lokal (sekalipun
sebelumnya terbilang sukses)
akan sulit untuk bersaing. Akibatnya, segenap industri do-

Ekuslie Goestiandi,
Pengamat Manajemen dan
Kepemimpinan

mestik akan menguap hilang,
dan perlahan-lahan negara tersebut juga akan kehilangan ketahanan hidup dan daya saingnya. Padahal, rakyat tak bisa
mengandalkan hidup sematamata kepada santunan filantropis, yang pemberiannya tak bisa
diharapkan berlangsung konsisten; sangat tergantung kepada kondisi rezeki dan kemurahan hati sang penyantun.

Film Poverty, Inc. tentunya
tak bermaksud untuk mengecam para filantropis (entah
perorangan atau pun organisasi) yang bermurah hati. Bagaimanapun, aksi amal adalah tindakan yang baik dan mulia.
Justru, film tersebut ingin
mengingatkan kita dari sisi penerima santunan itu sendiri.
Bantuan yang diterima dengan
gratis sementara waktu memang akan mendatangkan kesenangan, namun sama sekali
tak menjamin adanya keberlangsungan kesejahteraan. Donasi makanan secara cumacuma pasti akan membuat perut
kenyang dalam sekejap, namun
yang dibutuhkan para penerima
bantuan sesungguhnya adalah
kemampuan untuk membangun
pabrik makanan sendiri.

Ciptakan kesejahteraan
Paul English adalah seorang
miliuner teknologi Amerika,
yang juga dikenal sebagai seorang filantropis. English dikenal
sebagai pribadi yang cerdas dan

unik, bahkan didiagnosa mengidap gangguan psikologis bipolar. Tanda diduga, garis hidup
menuntunnya menjadi seorang
miliuner, saat situs perjalanan
yang didirikannya Kayak.com
terjual dengan harga miliaran
US dollar. Jelas ini sebuah pencapaian yang luar biasa, yang
bahkan melampaui impian terliar dalam hidupnya. Saat mulai
membangun bisnis, ia hanya
menginginkan situs perjalanannya berfungsi dengan baik, para
penggunanya senang dan nyaman saat berselancar di situs
tersebut, serta tim kerja senantiasa riang gembira. Baginya,
uang yang dihasilkan hanyalah
“produk sampingan”.
Begitu besarnya uang yang
didapat dari penjualan Kayak.
com membuat sang pendiri seperti kejatuhan durian runtuh.
Atau, meminjam istilah yang
pernah diutarakan oleh teman-

nya, English seakan-akan ditubruk oleh sebuah “mobil truk
yang dipenuhi oleh gunungan
uang”. Ungkapan canda sang
teman, “A Truck Full of Money”,
di kemudian hari dijadikan judul buku oleh penulis Tracy
Kidder untuk mengisahkan
pengalaman dan sepak terjang
Paul English sebagai seorang
ilmuwan, pengusaha dan juga
miliuner.
Sebagai filantropis, English
tentu telah mendonasikan
uangnya untuk berbagai aksi
sosial dan kemanusiaan. Namun, selain urusan donasi harta, ia sesungguhnya lebih tertarik untuk membangun usahausaha rintisan baru di bidang
teknologi (technology startup).
Hal ini dilakukannya bukan untuk tujuan mengumpulkan gunungan uang yang baru, namun
sebagai suatu tindakan nyata
untuk membangun kesejahteraan masyarakat luas yang lebih
berkelanjutan.
Guru saya pernah berkata,
salah satu cara terbaik untuk
mengentaskan kemiskinan adalah dengan membangun usaha
yang berkelanjutan, demi penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Lewat pekerjaan,
orang tak akan menggantungkan hidupnya kepada kemurahan hati orang lain, namun bersandar kepada kucuran keringatnya sendiri. Hidup di atas
kekuatan diri sendiri, untuk seterusnya ikhlas berbagi kepada
orang lain.
Selamat Tahun Baru 2017! ❏
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Heru Sukanto, Direktur Utama PT BPD Banten, Tbk

Kami Bisa Dilibatkan
di Proyek Nasional
Memimpin bank yang pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah daerah, tentu tantangan tersendiri.
Namun, Heru Sukanto melihat banyak peluang bagi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten),
Tbk. Berikut penuturan Direktur Utama Bank Banten ini kepada jurnalis KONTAN Agung Jatmiko.

S

aya sebelumnya berangkat
dari lingkungan pendidikan, sebagai asisten dosen
di almamater saya di Universitas Airlangga, Surabaya, awalawal 1983. Setelah itu, saya
ingin mencari tantangan baru
dan masuk dalam sektor perbankan mulai September 1983
di PT Bank Rakyat Indonesia
Tbk (BRI), saya masuk lewat
program staf waktu itu.
Selama 28 tahun, saya membangun karier di BRI dengan
jabatan terakhir pemimpin wilayah Surabaya, selama kurang
lebih tiga setengah tahun. Enam
bulan menjelang pensiun, saya
diminta untuk memimpin anak
usaha BRI, yaitu BRI Agro, dari
2012 hingga April 2016. Nah,
baru setelah itu, saya menjabat
sebagai Direktur Utama Bank
Banten ini.
Amanah dari Pemerintah
Provinsi, kami harus mampu
memberikan nilai positif kepada masyarakat Banten dalam
hal pengembangan UMKM dan
penyebaran akses perbankan,
khususnya di wilayah Banten
Selatan dan Barat. Jadi, Gubernur menekankan akses perbankan yang direpresentasikan
dengan ATM dan kantor cabang
harus diperluas.
Saya bersedia menjadi pimpinan Bank Banten karena memimpin bank daerah menghadirkan tantangan tersendiri.
Berbeda memang cara kerja di
bank umum dan bank daerah.
Misal, proses penambahan modal, untuk mekanisme pengesahannya dalam bank daerah, ada
keterlibatan institusi politik,
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).
Jadi, kalau sebelumnya di
BRI Agro, saya cukup bicara
dengan pemegang saham pengendali, sekarang saya harus
menjelaskan program kami,
rencana bisnis, melakukan presentasi kepada Pemerintah
Provinsi dan DPRD. Kalau perlu
tambahan modal tapi belum
masuk APBD, ya, kami harus
menunggu APBD Perubahan.
Maka, kami harus memperhatikan mekanismenya dan harus
melakukan perencanaan lebih
awal. Kami harus membuat perencanaan di depan, kapan tambahan modal harus diperlukan,
dan menyusun rencana bisnis
bank lebih awal.

Saatnya menggebrak
Tahun 2016, boleh dikata kinerja kami belum memuaskan.
Artinya, potensi bisnis maupun
pendanaan sangat terbuka lebar, namun kami belum bisa

mengambil manfaat secara
maksimal. Sebab, kami masih
melakukan konsolidasi organisasi dulu, pembukaan outlet
dan jaringan serta melakukan
sosialisasi kepada masyarakat
Banten. Sosialisasi ini memang
menguras energi namun ini memang harus kami lakukan demi
mengenalkan Bank Banten sebagai bank milik masyarakat
Banten. Kami juga harus menata SDM kami untuk meningkatkan kualitas serta menjangkau
lebih banyak bidang, tak hanya
kredit UMKM.
Per November 2016, kami
mampu menyalurkan kredit sekitar Rp 3,1 triliun dengan rasio
NPL di kisaran 5%. Ini menurut
saya normal dalam kondisi seperti saat ini. Untuk ke depan,
kami harus melakukan ekspansi kredit dan prioritas pada
kredit-kredit pegawai yang
menjadi captive market bank
daerah. Pembayaran gaji pegawai Pemerintah Provinsi sudah
melalui Bank Banten per 1 Desember 2016.
Tahun 2017, kami akan memantapkan branding position
kami sebagai bank daerah dengan konsolidasi di internal secara intensif. Kedua, mengenalkan Bank Banten secara lebih
luas kepada masyarakat Banten
lewat penambahan 38 cabang di
seluruh Provinsi Banten. Lalu,
kami sudah ditunjuk sebagai
pengelola kas daerah, sehingga
kami bisa lebih leluasa dalam
mengembangkan produk-produk, baik dari sisi funding maupun lending.
Untuk naik kelas dari BUKU
1 menjadi BUKU 2 tentu merupakan keinginan yang normal,
namun kami harus memperhatikan skala prioritas penganggaran dari Pemprov, karena
modal BUKU 2 harus di atas Rp
1 triliun. Ini tambahan modal
yang cukup signifikan. Pemerintah Provinsi tentu memiliki
program pengembangan yang
lain, sehingga kami harus menyesuaikan dengan kebijakan
Pemerintah Provinsi. Kami juga
harus berbicara dengan anggota
dewan.
Di 2017, kami menargetkan
penyaluran kredit Rp 5 triliun,
dengan sasaran penerima pegawai, pensiunan dan mitra dari
Pemerintah Provinsi. Untuk
proyek-proyek Pemerintah Provinsi, kami berharap rekanannya menggunakan fasilitas dari
kami. Untuk NPL, kami menjaga tidak lewat dari level 5%.
Tahun 2017, tantangannya
tentu recovery kondisi ekonomi
nasional, yang memberikan pengaruh langsung kepada daerah. Mudah-mudahan dari Pe-

KONTAN/Baihaki

Kinerja saya
presentasikan ke
karyawan karena
ini merupakan
pencapaian
bersama.

merintah Pusat tak ada lagi pemotongan-pemotongan. Sebab,
kalau budget pemerintah ketat,
ya, kami tentu ketat juga.
Sebagai bank daerah, kami
tentu memiliki etos yang berbeda dibanding bank umum, karena kami milik daerah. Sebagai

milik daerah, walaupun kami
profesional, kami memiliki kesempatan lebih dulu untuk
mendapatkan porsi bisnis, paling tidak soal informasi adanya
rencana proyek. Alhasil, kami
bisa lebih cepat melakukan perencanaan serta pengajuan.
Plus, pembayaran gaji pegawai daerah diserahkan ke bank
daerah, jadi untuk penyaluran
kredit pegawai, kami juga lebih
luwes. Tapi tak lantas keunggulan tersebut membuat bank daerah lamban bergerak. Ingat,
kami juga profesional dan dituntut untuk mengembangkan
bisnis serta mengembangkan
kualitas pelayanan.
Keunggulan lain yang dimiliki
Bank Banten, pertama, APBD

Provinsi Banten 2017 saja mencapai Rp 10,7 triliun, enam besar untuk APBD Daerah Tingkat
I. Kedua, prospek industri manufaktur yang sangat besar di
Banten. Kita tahu, daerah-daerah seperti Tangerang, Cilegon
dan Serang, sarat industri manufaktur. Nah, ada peluang bagi
kami untuk masuk sebagai mitra industri manufaktur.
Banyaknya proyek nasional,
seperti pelabuhan, jalan tol dan
tambang emas, menjadi potensi
ekonomi yang seharusnya kami
bisa mendapatkan kue tersebut.
Kalau tidak salah, ada 12 proyek
nasional unggulan di Banten,
nah, kami bisa dilibatkan dalam
proyek-proyek tersebut. Soal
apakah pembiayaan dari kami
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seluruhnya atau sindikasi, itu
soal teknis. Yang utama, sebagai bank daerah kami punya
peluang yang besar.

Filosofi Ki Hadjar
Sebagai pemimpin, saya
menganut prinsip bahwa pemimpin itu ada di semua tempat. Maksudnya, seperti yang
dikatakan oleh Ki Hadjar Dewantara, ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Yang
artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Pemimpin itu harus
ada di depan, di tengah dan di
belakang.
Pemimpin di depan artinya
harus memberikan jalan, mengatur strategi, dan memberikan
tuntunan kepada bawahan. Pemimpin juga harus ada di tengah,
bekerja bersama-sama dengan
tim, manakala ada kesulitan, dia
harus ada, kalau ada kesuksesan, itu merupakan prestasi bersama. Di belakang, pemimpin
harus mampu memberikan dorongan, motivasi sambil melakukan evaluasi tentang hal-hal
yang patut dikoreksi.
Kalau seorang pemimpin bertindak seperti bos yang hanya
suka memerintah tanpa memberi arahan, tanpa mau ikut
terlibat atau pun memberi motivasi, saya kira perusahaan tersebut tidak akan bisa maju. Dan
main perintah saja, itu jelas bukan model kepemimpinan.
Kapan saya bisa menentukan
kapan saya harus di depan, tengah dan belakang? Tentu sesuai dengan perkembangan situasi, makanya pimpinan harus
mengetahui gejolak perusahaan, harus mengenal dengan baik
dan benar bagaimana kondisi
perusahaan. Kalau di industri
perbankan, cerminannya angka,
soal kreditnya seperti apa, tumbuhnya ke sektor mana, NPL
bagaimana, ke depan bagaimana, harus baca terus. Kemampuan membaca situasi, internal

maupun eksternal, perlu dimiliki seorang pemimpin, supaya
tahu kapan di depan, di tengah
maupun di belakang.
Saya juga sangat terbuka,
makanya pintu saya selalu terbuka. Artinya, saya menyambut
siapa pun yang ingin datang
menemui saya untuk menyampaikan tak hanya ide tapi juga
kritik. Semua saya sambut dengan senang hati. Tidak ada batasan soal ide seperti apa yang
boleh diutarakan kepada saya,
sepanjang itu positif, mari kita
lakukan. Kadang idenya anehaneh, tapi paling tidak pemahaman terbuka itu tersalurkan.
Membatasi orang yang boleh
ketemu juga tidak saya lakukan.
Semuanya boleh. Soal apakah
ide tersebut nanti dilaksanakan,
kami, dewan direksi, yang akan
melakukan filter terkait kepentingan perusahaan, dengan skala prioritas tentunya.
Secara berkala, setiap bulan
saya juga menyampaikan kinerja perusahaan, mengenai posisi
kami seperti apa, akan menuju
ke mana dan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Semua itu saya
presentasikan kepada karyawan di minggu pertama, minggu
kedua paling telat. Informasi
yang saya sampaikan, antara
lain kredit tumbuh sekian, posisi NPL dan posisi laba atau rugi.
Sebab, pencapaian tersebut
merupakan pencapaian bersama.
Keterbukaan semacam itu
saya lakukan untuk menumbuhkan rasa memiliki di antara
diri karyawan Bank Banten.
Kebersamaan itu tumbuh bila
semua ada rasa memiliki. Makanya, angka ini juga kita bagi
karena angka-angka ini, kan,
milik semua karyawan.
Saya juga memiliki prinsip, di
mana pun kita berada, kita harus bisa memberikan nilai tambah bagi sekitar, walaupun sekecil apa pun. Di mana Anda
ditugaskan, Anda harus create
value dan sharing value, apakah itu di pekerjaan serta lingkungan sekitar.
❏

Ingin Bertani
saat Pensiun
Mengemong cucu dan berkebun memberikan keasyikan tersendiri bagi Heru Sukanto. Karena itu, setiap akhir pekan, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ini memilih kedua aktivitas ini untuk melepas penat setelah sepekan
bekerja di kantor. Heru tak begitu suka mengisi akhir pekan dengan keluar rumah. Maklum, kemacetan membuat banyak waktu
terbuang di jalan. “Belum lagi stres akibat macet,” dalih dia.
Saking senangnya merawat kebun, Heru setiap hari selalu
menyempatkan diri untuk mengurus pekarangannya sebelum
berangkat ke kantor. Ia pun tak segan memotong sendiri rumput
yang sudah terlihat tumbuh tinggi di pekarangannya. “Saya suka
bercocok tanam dan berkebun karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang paling murah dan paling sehat,” ujar pria
berumur 59 tahun ini.
Di kampung halamannya, di Jombang, Jawa Timur, Heru juga
memiliki sebidang tanah yang ia tanami padi dan jagung. Dia
berangan-angan, bila sudah pensiun kelak ingin pulang untuk
menjadi petani. Ia mengaku sangat merindukan suasana pedesaan yang asri nan tenteram, yang mampu membuat suasana
hati setiap orang damai. “Suasana di desa itu sangat damai,
membuat hubungan pribadi dengan Allah jauh lebih dekat ketimbang di kota,” kata Heru.
Cuma, ia juga tidak mematok target kapan pensiun. Baginya,
hidup itu mengalir dan sampai kapan ia memegang kemudi Bank
Banten, hanya Allah yang mengetahui. Yang ia lakukan adalah
bekerja sebaik-baiknya, dengan jujur serta memberikan nilai
tambah bagi lingkungan kerjanya dengan prinsip ing ngarsa
sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
“Bagi saya, pekerjaan adalah pengabdian dan hanya Allah yang
mengetahui sampai kapan saya diizinkan mengabdi di Bank
Banten. Dalam bekerja, usahakan berikan nilai bagi lingkungan
dan ikhlas dalam bekerja. Niscaya Anda tidak pernah terbeban
apa pun,” ungkap Heru.
❏
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sebagai Skill
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E

nlightenment alias “pencerahan” sering digunakan dalam konteks religius. Dalam konteks pengembangan diri, sesungguhnya
istilah ini mengacu kepada kemampuan untuk
mengoptimasi atau bahkan memaksimalkan keahlian dan keterampilan
yang dimiliki secara organik.
Penulis secara bebas
mendefinisikan kondisi
“pencerahan” sebagai “pengetahuan dan kemampuan eksekusi yang mendalam dan paripurna.” Jadi,
ini lebih dari sekadar
“tahu” dan “paham”.
Dalam beberapa artikel
Rubrik Refleksi terdahulu,
penulis pernah membedakan makna “tahu”, “paham”, dan “mampu eksekusi”. Ketika Anda sekadar pernah dengar
mengenai suatu konsep
atau terminologi, maka
Anda hanya “tahu”, belum
memahaminya. Hanya
kulitnya yang terlihat.
Anda “paham” akan
konsep tertentu apabila Anda
mampu memberikan definisi
dan mengungkapkan fungsi fitur-fiturnya secara garis besar.
“Memahami” belum pasti mampu mengeksekusi. Hanya memandang dagingnya, namun
belum menggerakkannya.
Dalam artikel ini, “pencerahan” yang dimaksud telah melampaui kemampuan eksekusi.
Enlightenment sebagai skill
sangat berguna dalam menjalankan hidup, bisnis, dan karier.
Untuk mencapainya, tentu dibutuhkan waktu dan tempaan
yang cukup panjang.
Pertama-tama, kenali kapital
alias aset diri sepenuhnya.
Apa yang Anda sukai belum
tentu merupakan aset. Dan sebaliknya, apa yang merupakan
aset diri belum tentu
sesuatu yang Anda nikmati keberadaannya.
Yang dimaksud dengan “aset
diri” atau “kapital diri” adalah
keahlian, keterampilan, talenta,
hobi, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Bisa saja Anda
bekerja sebagai pengendara
Uber, namun ini hanya mata

pencaharian. Padahal, kapital
diri Anda sebenarnya bernyanyi
dan bermain piano, misalnya.
Contoh lain, Anda menyukai
angka-angka dan Matematika.
Apa, sih, yang sebenarnya Anda
nikmati? Analisis? Kalkulasi?
Korelasi kuantitatif dengan
kualitatif? Kenali betul kapital
diri sedetail mungkin.
Kedua, kenali aktivitas apa
yang membuat Anda dalam
kondisi “flow”. Profesor Psikologi di Claremont Graduate
University Mihaly Csikszentmihalyi menggunakan istilah
ini untuk keadaan fokus
namun rileks dalam menjalankan aktivitas.
Dalam keadaan “flow”, seseorang tidak merasa lelah beraktivitas dan bisa lupa waktu. Ketika Anda menemukan kapan
ber-flow ria, maka sesungguh-

Berkelimpahan
tapi tetap rendah
hati untuk selalu
belajar dari orang
lain, diri sendiri
dan situasi.

nya aktivitas tersebut merupakan kunci sukses. Optimasikan
aktivitas flow, maka sukses dapat dipastikan telah di tangan.

Tingkatkan kualitas
Ketiga, tingkatkan kualitas
kemampuan diri dengan berbagai cara. Setelah menemukan
aktivitas yang membuat Anda
dalam kondisi “flow”, tingkatkan kemampuan tersebut. Berbagai pendekatan dapat dilakukan. Belajar mandiri, berlatih
dengan coach atau trainer, atau
bahkan menggunakan jasa
mentor.

Seorang mentor yang baik
semestinya mampu memberikan arahan optimasi kemampuan yang tidak didapatkan di
bangku sekolah atau training
formal. Seorang mentor juga
merupakan sumber teladan perilaku yang sesuai. Apabila memungkinkan, carilah seorang
mentor yang tulus hati
dan mengharapkan kesuksesan
Anda.
Keempat, goncangkan status
quo secukupnya untuk memicu
diri. Karena dalam keadaan
“terpaksa”, kita terpacu untuk
mengembangkan diri. Dengan
memaksa diri, kita terpicu untuk mengambil risiko. Temukan
“state of flow” yang tepat, sehingga memacu diri tidak terasa
terlalu berat.
Kelima, hasil luar biasa membutuhkan usaha luar biasa.
Mengoptimasikan diri
membutuhkan tekad dan
eksekusi stabil berkesinambungan. Dan pencerahan baru diraih apabila
proses dijalankan dengan
rileks dan terjadi secara
organik.
Make it second nature.
Jadikan ini sealamiah
mungkin. Jalani aktivitas
hingga mencapai kondisi
“flow” tanpa banyak berpikir dan mengeluh.
Sebagaimana seseorang pecinta seni, misalnya, dunia dipandang
dari mata estetika. Seorang ahli Matematika
memandang dari mata
angka-angka. Dan seorang pakar fashion memandang dari mata tren
fashion terkini.
Ketika Anda telah memandang dunia dari satu
skill yang sering mengantarkan ke kondisi “flow”,
maka itulah salah satu bentuk
pencerahan. Dan ketika Anda
telah menyamakan hidup dengan skill tersebut, maka Anda
telah berada dalam poros pencerahan tersebut.
Bagaimana pencerahan dipertahankan dalam keseharian,
tentu merupakan tantangan
tersendiri. Stay hungry, stay
foolish, kata mendiang Steve
Jobs. Tetaplah lapar dan “merasa bodoh” namun dalam porsi
yang tidak berlebihan.
Mindset berkelimpahan dalam hal kepemilikan informasi
dan materi janganlah dilawan
dengan filosofi “tetap lapar, tetap bodoh”. Keduanya mungkin
terdengar berlawanan, namun
sesungguhnya saling melengkapi. Kita berkelimpahan namun
tetap rendah hati untuk selalu
belajar dari orang lain, diri sendiri, dan situasi.
Akhir kata, pencerahan perlu
diusahakan. Ia tidak akan datang dengan sendirinya apabila
Anda berdiam diri. Semakin terasah skill pencerahan Anda,
semakin cerahlah diri, pikiran,
hati, dan masa depan Anda. ❏
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Enny Sri Hartati, Direktur Indef

Masalah Ketimpangan
Sudah Berat

Tak Cepat
Menyerah
Ada dua nasihat orangtu
yang selalu diingat Enny Sri
Hartati. “Kejujuran dan menjadi berguna bagi sesama,”
tutur perempuan yang lahir
di Karanganyar, Surakarta,
27 Juli 1971 ini.
Dua nasihat yang terdengar sederhana itu bagi
Enny memiliki arti yang
mendalam. “Bisa diaplikasikan untuk berbagai urusan
dan bisa menjadi dasar bagi
kita untuk melakukan apapun,” tutur dia.
Selain kedua nilai yang
diwariskan orangtuanya,
Enny juga membekali anakanaknya dengan dua nasihat lain. Yaitu, kesederhanaan dan tidak menyerah
pada keadaan.
Untuk nasihatnya yang
terakhir, Enny menyebut
pengalaman hidupnya sendiri sebagai contoh. “Saya
sendiri berasal dari keluarga
yang sangat terbatas kondisi
ekonominya. Namun karena
saat pemerintahan Orde
Baru, biaya pendidikan relatif mudah, saya bisa menempuh hingga pendidikan
tinggi,” ujar dia.
Pendidikan:
■ S3 Ilmu Ekonomi Pertanian, Konsentrasi Ekonomi
Pembangunan, Sekolah
Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB)
■ S2 Ilmu Ekonomi Pertanian, Konsentrasi Pembangunan dan Kebijakan
Pertanian, Sekolah Pasca
Sarjana IPB
■ S1 Ekonomi jurusan Ilmu
Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang
Riwayat Pekerjaan:
■ Direktur Institute For Development of Economics
and Finance (INDEF)
■ Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Trisakti
■ Peneliti INDEF
■ Tenaga Ahli di Komisi X
DPR RI
❏

Apa saja masalah ekonomi yang
membelit negeri ini? Jawaban atas
pertanyaan itu tentu akan beragam.
Namun jika pertanyaan itu dilempar
ke Institute for Development of
Economics and Finance (Indef),
jawabnya ada empat masalah yang
perlu dituntaskan segera. Dengan
merujuk ke empat masalah itu juga,
Indef merancang acara Sarasehan
100 Ekonom yang berlangsung di
pekan pertama bulan ini.

M

asalah pertama yang
penting dipecahkan
adalah fiskal. Di sektor
fiskal saja, Indef menilai ada
banyak aspek permasalahan
yang perlu dibereskan. Tiga
isyu urgen lainnya adalah produktivitas dan daya saing, likuiditas perekonomian, serta kualitas pertumbuhan.
Lalu, apa saja yang disarankan oleh Indef serta para ekonom yang hadir dalam Sarasehan 100 Ekonom? Untuk mendapatkan jawaban itu, Wartawan
KONTAN Muhammad Fahmi
Alby mewawancarai Enny Sri
Hartati, Direktur Indef. Berikut
nukilannya:

KONTAN: Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom kemarin,
Indef menyebut persoalan fiskal, produktivitas dan daya
saing, mengenai likuiditas
perekonomian sebagai pelumas kegiatan sektor riil, dan
kualitas pertumbuhan sebagai
masalah ekonomi Indonesia
yang urgen. Mengapa?
ENNY: Ada alasan mengapa
kami menganggap itu tematema yang paling krusial. Pertama-tama soal fiskal. Ini adalah
ujung tombak dari kehadiran
pemerintah. Seberapa efektif
kebijakan pemerintah dalam
mengatur kebijakan fiskal untuk menggenjot perekonomian.
Di sisi lain, persoalan fiskal juga
banyak sekali, seperti penerimaan, ketidakefektifan dari belanja pemerintah dalam memberikan stimulus. Walau APBN
tumbuh terus, tapi tidak memberikan stimulus untuk mendorong sektor riil. Bagaimana ke
depan kita memperbaiki ini?
Lalu soal produktivitas. Ini
kan visi misi pemerintahan sekarang. Betul kalau kita ingin
melakukan transformasi pada
middle trap income di tengah
persaingan global yang ketat.
Bagaimana kita mempunyai
peningkatan produktivitas sekaligus harus memiliki daya saing. Jika kita tak punya daya

saing, kita akan kalah. Produktivitas dan daya saing merupakan hal urgent.

KONTAN: Memang ada masalah apa dengan produktivitas kita?
ENNY: Penilaian kami, produktivitas kita menurun. Apa sih
indikator penilaian tersebut?
Ya, pertumbuhan sektor riil
yang menurun, pertumbuhan
manufaktur yang menurun, pertumbuhan sektor pertanian
yang menurun. Jadi, semua sektor-sektor yang kredibel mengalami pertumbuhan yang menurun. Itu bisa digunakan untuk
mengukur tingkat produktivitas kita.
Proporsi industri kita
kini menurun tajam. Atau
ini yang biasa kita sebut
terjadi deindustrialisasi.
Istilah ini muncul karena industri kita yang
tadinya tumbuh 24%,
kini cuma meningkat
19,6%. Lalu di sektor
pertanian, jika dihitung porsinya dalam
Produk Domestik
Bruto (PDB) hanya
tersisa 15%. Memang,
sektor ini masih menjadi harapan dalam
penyediaan lapangan
kerja. Orang yang bekerja di sektor pertanian masih 35%. Memang ini anomali. Di
satu sisi pertumbuhannya terus menurun, tetapi di sisi
lain, ia menjadi
tumpuan hidup
bagi 35% penduduk. Ini juga valid
sebagai indikator

penurunan produktivitas.
Kembali ke soal deindustrialisasi. Penyebabnya adalah kualitas sumber daya manusia
(SDM) yang menurun. Dari sisi
keterampilan terbatas. Lalu,
inovasi teknologi hampir tidak
ada. Alokasi untuk R&D saja
hanya 0,08%. Lalu ada masalah
kebutuhan energi industri yang
belum terpenuhi. Saat ini, defisit kebutuhan industri masih
50%. Ini beberapa penyebab
produktivitas kita menurun.
Selain faktor infrastruktur.

KONTAN: Lalu, mengapa likuiditas juga disebut sebagai
masalah?
ENNY: Produktivitas dan daya
saing kan butuh pelumas, dukungan. Yang paling sering dipersoalkan dan menjadi kendala bagi pelaku bisnis, terutama
pebisnis mikro dan kecil adalah
akses terhadap pembiayaan.
Jadi bagaimana kedalaman
fungsi mediasi perbankan tidak
sebatas loan to deposit ratio,
tetapi bagaimana pembiayaan
sampai ke sektor riil, terutama
yang mikro sampai menengah,
bukan hanya korporasi. Ini yang
ingin kami garisbawahi untuk
peningkatan produktivitas dan
daya saing.
Ujungnya tetap, yaitu agar kita
b i s a

mempunyai pertumbuhan yang
berkualitas. Karena hanya dengan pertumbuhan yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Mereduksi pengangguran, terutama
mengurangi ketimpangan. Persoalan ketimpangan ini sudah
berat di Indonesia. Indonesia
sudah menempati urutan keempat yang paling timpang, setelah
Rusia, India, dan Thailand.

KONTAN: Anda melihat apa
saja penyebab ketimpangan
ekonomi di Indonesia?
ENNY: Dominasi akses faktor
produksi dan ekonomi. Ambil
contoh penguasaan modal dan
lahan yang didominasi oleh penguasa sumber-sumber ekonomi. Jumlahnya nggak sampai 10
%. Sebanyak 1% orang terkaya
di Indonesia itu menguasai 49%
PDB. Ini kan gila. Itu yang menyebabkan dominasi tadi.
Ambil contoh, kemarin amnesti pajak dianggap berhasil.
Coba lihat sekitar 400.000 wajib
pajak yang mendeklarasikan
asetnya. Bisa jadi yang dideklarasikan itu belum keseluruhan
aset mereka. Saya tidak yakin
yang diikutkan itu sudah keseluruhan, tetapi hanya sebagian
saja. Jadi, mereka bisa bilang
“Ah aman saya sudah
ikut amnesti pajak.” Nah,
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sebagian aset dari 400.000 orang
saja sudah Rp 4.000 triliun. Itu
kan contoh ketimpangan.
Kalau yang diukur oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) kan ketimpangan pengeluaran, belanja. Jadi orang mau sekaya apapun, ketimpangan belanjanya
kecil. Misal ada orang miskin,
sekali makan Rp 15.000. Misalkan ada orang kaya yang makan, ya tentu nggak akan fantastis nilai nominalnya. Meski
bisa saja mereka sekali makan
biayanya Rp 1 juta, karena di
restoran mahal.
Tapi kalau kita bicara ketimpangan pendapatan, pendapatan orang miskin itu cuma sekitar Rp 300.000 sebulan. Sementara ada orang yang dalam
sehari di pasar modal bisa meraup uang Rp 3 miliar, Rp 5 miliar, atau bahkan Rp 10 miliar.
Ketimpangan itu yang berasal
dari penguasaan pemilik modal
atas faktor produksi.
Ketimpangan ini yang harus
diselesaikan oleh pertumbuhan
yang baik, redistribusi aset produktif. Kita bisa bertanya land
reform juga yang sudah dibahas
sejak tahun 60-an itu, kabar implementasinya seperti apa. Ini
kan butuh sesuatu yang bukan
sekadar mengidentifikasi masalah. Sementara kita semua sudah mafhum bahwa yang miskin semakin miskin, yang kaya
semakin kaya. Dan di pertanian
kita, rasio lahan hanya 0,2 ha.
Lalu, so what gitu. Lalu dengan
gunting apa kita bisa menyelesaikan permasalahan itu? Itulah
asal muasal dicetuskan topiktopik tadi.

KONTAN: Anda sendiri
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 seperti apa?
ENNY: Indef termasuk yang tidak terlalu optimis untuk tahun
2017. Kami hanya memproyeksikan pertumbuhan Indonesia
sebesar 5,0%. Versi pemerintah
5,1%. Cuma, angka proyeksi
kami berdasarkan realitas. Artinya dari apa yang sudah dilakukan pemerintah dan kemungkinan akan dilakukan pemerintah. Kami masih melihat
efektivitas kerja birokrasi masih lemah. Lalu, belanja pemerintah walaupun nilainya besar,
masih berdampak kecil dalam
memberikan stimulus ekonomi.
Lalu sektor swasta kita masih
terpuruk dan belum mudah
melakukan recovery di 2017.
Daya beli masyarakat rendah.
Kemungkinan besar masih tumbuh sebesar 0,5%. Dengan catatan tidak ada satupun perubahan
yang fundamental, terutama
kebijakan pemerintah. Kecuali,
pemerintah mempunyai daya
dorong dan kekuatan untuk
mengarahkan kebijakan ekonomi ke arah yang lebih produktif.
Jika perubahan itu signifikan,
pertumbuhan sebesar 5,2% atau
5,3% bisa diraih.

KONTAN: Saat ini, pemerintah memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa.
ENNY: Apa yang sebenarnya
dibutuhkan untuk peningkatan
kinerja pembangunan atau
pemberdayaan ekonomi di luar
Pulau Jawa? Tujuannya, bagaimana supaya sumberdaya yang
ada di luar Jawa memiliki nilai
tambah. Maka, perlu ada peningkatan nilai. Peningkatan
nilai bisa didukung melalui
pembangunan infrastruktur
yang bisa mendatangkan investor-investor untuk mengelola
sumberdaya yang ada.
Pertanyaannya sekarang,

program infrastuktur yang digalakkan pemerintah itu punya
dampak nggak untuk memancing investasi di daerah? Sepanjang infrastruktur dibangun, tetapi tidak ada minat investasi
untuk datang, lupakanlah.
Jadi yang dibutuhkan adalah
infrastruktur yang bisa menarik
investasi. Tidak hanya sekadar
membangun jalan tol dan yang
lainnya. Pembangunan infrastruktur juga memiliki prioritas.
Apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di luar Jawa,
terutama yang mempunyai
sumber kekayaan alam yang
luar biasa adalah bagaimana
investor bisa tertarik untuk datang. Dan investor tadi mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya
yang ada, dengan cara mengolah dan menyerap tenaga kerja
yang ada di sana.

KONTAN: Mengenai Sarasehan yang kemarin digelar, apa
Indef memang sengaja memilih angka 100?
ENNY: Awalnya nggak kepikiran harus angka 100. Memang
sebelum sampai ke angka 100,
kami sudah berkomunikasi dengan ekonom yang sering bertemu dan berdiskusi bersama.
Indef sendiri punya kebiasaan
untuk mengeluarkan outlook di
akhir tahun. Jadi ada usul, bagaimana kalau di akhir tahun
ini, pas mengeluarkan kajian
akhir tahun, Indef tidak hanya
menggelar sekadar seminar.
Karena kami melihat tantangan
yang kita hadapi sekarang sudah sedemikian berat, makanya
kami memikirkan cara untuk
mencari solusi bersama-sama.
Setelah diskusi internal dengan
beberapa ekonom, pada akhirnya kami bikin sarasehan. Artinya, ini forum kita bersama.
Pemikiran kami, momen ini
harus mempunyai urgensi. Artinya, secara formalitas merangkum semua pendapat, dan legitimate secara substansi juga.
Kalau lebih banyak orang yang
mencurahkan pendapat, tentu
pendapat itu akan relatif dari
segala aspek dan komprehensif.
Minimal begitu. Jadi, ya sudah
kami bikin saja 100. Kalau lebih
dari angka itu, susah mencari
ruangannya.

KONTAN: Apa ada seleksi
siapa yang diundang?
ENNY: Awalnya, kami merumuskan empat tema yang paling
urgent itu. Setelah itu, baru
kami inventaris siapa ekonom
yang sesuai dengan sektor-sektor itu. Seperti di fiskal, kan ada
bidangnya lagi, seperti kredibilitas fiskal, optimasi, penerimaan, realisasi, amnesti pajak,
sampai persoalan jeratan utang
dari sisi penerimaan. Akhirnya,
kami menginventarisasi 10
orang ekonom untuk satu topik.
Ketemu lebih dari 200 ekonom.
Dari 200 lebih nama itu, kami
shortlist masing-masing per
kelompok tema. Untuk shortlist
ada indikator-indikatornya.
Tentu, bukan persoalan terkenal atau tidak terkenal, tetapi
seberapa banyak pemikiran
yang mereka sumbangkan. Jadi
ekonom yang kami pilih sudah
ter-confirm atas dedikasinya
terhadap kepentingan publik
dan produktivitasnya.
Setelah itu kami konfirmasi
ke mereka apakah bisa hadir
saat acara. Jadi jangan tanya
mengapa yang terkenal, kok,
nggak diundang atau nggak
masuk. Acara itu bukan berarti
Indef meranking 100 ekonom
terbaik Indonesia ya.
❏
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Meraba
Eksistensi EBT
A

da pergeseran dalam
energi yang dikonsumsi
dunia belakangan ini.
Konsumsi beralih dari energi
berbasis konvensional menjadi
Energi Baru Terbarukan (EBT).
Penggunaan EBT sebagai sumber energi di dunia relatif meningkat. Pada tahun 2014, konsumsi EBT sudah mencapai
21,7% dari total konsumsi energi dunia. Angka itu naik 2,3%
dibandingkan porsi EBT di tahun 2010.
Perhatian khusus warga dunia terhadap perkembangan
EBT, salah satunya, tercermin
dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan
ketujuh yang tercantum dalam
SDGs adalah adanya penjaminan pada akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan,
dan modern untuk semua.
Di dalam negeri, komitmen
pemerintah dalam mendorong
pemanfaatan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan
terekam di Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Melalui kebijakan itu, pemerintah menetapkan target bauran
energi sebesar 17% pada 2020
dan 23% pada 2025.
Konsumsi energi di Indonesia
cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun
demikian, pemenuhan peningkatan konsumsi tersebut masih
mengandalkan sumber energi
fosil. Konsumsi EBT di Indonesia pada tahun 2014 baru mencapai 6,5%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
yang hanya mencapai 4,76%.
Kebijakan energi di Indonesia
telah ada sejak tahun 1976, namun pemanfaatan sumber energi di Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil. Padahal, jika dilihat dari segi
potensi, Indonesia sangat cocok
untuk pengembangan EBT.
Indonesia terletak di ring of
fire hingga sangat ideal untuk
pengembangan geothermal.
Kita juga punya sumber daya
untuk pengembangan bioenergi
dari kelapa sawit, tebu, kelapa,
padi, jagung, ubi kayu, dan sampah kota. Energi lain yang bisa
dikembangkan di sini antara
lain tenaga surya, tenaga angin,
dan teknologi hybrid berbasis
matahari dan angin dan energi
mikrohidro.

Kendala pembiayaan
Mengandalkan energi fosil
untuk memenuhi permintaan
energi yang cenderung meningkat setiap tahunnya akan menimbulkan masalah dalam pengembangan EBT di Indonesia.
Ini patut kita sadari bersama.
Kita harus lebih serius menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan
penggunaan EBT di Indonesia,
yang diantaranya melalui strategi pembiayaan.
Salah satu penyebab EBT sulit berkembang di Indonesia

Akbar Nikmatullah Dachlan,
Ekonom di Universitas Pertamina

adalah pembiayaan. Pengembangan EBT memakan biaya
yang tidak sedikit. Selain itu,
tingkat return bagi pengembang swasta pun tidak besar.
Saat ini, paling tidak ada tiga
solusi bagi masalah pembiayaan yang sudah dirancang agar
EBT bisa berkembang lebih cepat. Namun sayangnya, ketiga
solusi itu belum sepenuhnya
bisa bergulir.
Pertama, penganggaran subsidi EBT dalam APBN. Dalam
RAPBN 2017, pemerintah mengusulkan subsidi energi kedalam
tiga komponen yaitu subsidi
BBM, listrik, dan EBT yang masing-masing besarannya adalah
Rp 42,3 triliun, Rp 48,6 triliun,
dan Rp 1,1 triliun.
Namun solusi subsidi ini ti-

Mengapa
pemerintah tidak
memangkas
pajak bagi
industri yang
bergerak di EBT?

dak mendapat persetujuan dari
Badan Anggaran DPR. Subsidi
EBT pun akhirnya ditiadakan.
Padahal, jika subsidi tersebut
disetujui, maka subsidi EBT itu
akan tercatat dalam sejarah sebagai yang pertama dalam perancangan APBN di Indonesia.
Kedua, kebijakan feed-in-tariff (FIT). Kebijakan FIT sejatinya sudah ada sejak tahun 2009.
Beberapa kebijakan pemerintah
di antaranya melalui Peraturan
Menteri (Permen) yang mendorong pengembangan EBT melalui FIT sudah diluncurkan.
Tujuan kebijakan ini adalah
investor bisa ikut mengembangkan EBT dengan dananya sendiri. Pemerintah melalui FIT
menetapkan harga beli yang
tinggi hingga pengembang
swasta bisa memperoleh keuntungan. Sayangnya, penetapan
harga dalam FIT belum sepenuhnya diterima PLN, sebagai
single buyer. PLN beralasan,
akan rugi jika mengikuti skema
harga yang ditetapkan.
Padahal, jika kita melihat ke
luar negeri, kebijakan FIT telah

menunjukkan keberhasilannya
di Uni Eropa. Kebijakan FIT telah berhasil menjadikan penyebaran energi berbasis surya lebih dari 15.000 MW dan energi
angin hingga mencapai 55.000
MW selama 2000-2009.
Solusi ketiga adalah pengumpulan dana melalui Dana Ketahanan Energi (DKE). Ini merupakan usulan yang sangat baik
untuk tambahan dana pengembangan EBT, namun memang
kontroversi. Poin utama wacana DKE yang mengundang kontra adalah adanya pungutan
tambahan yang dibebankan ke
pembeli BBM, dalam hal ini
masyarakat.

Opsi solusi
Ada beberapa hal yang harus
dicermati bersama. Pertama,
pembatalan subsidi EBT oleh
DPR bukan tanpa sebab. Alasan
DPR menolak adalah penggunaan istilah subsidi, yang secara
makna diperuntukkan untuk
masyarakat kecil, bukan untuk
pengembangan komoditas. Dengan kata lain, bukan pengembangan EBT yang ditolak DPR.
Pemerintah ada baiknya tidak
lagi menggunakan istilah subsidi sebagaimana yang telah digunakan sebelumnya dan berdampak tidak sehat (subsidi BBM).
Kenapa tidak kemudian pemerintah memangkas atau menghilangkan pajak industri di bidang EBT? Hal ini sama saja
dengan pendapatan yang hilang
sebagai kompensasi dari belanja yang hilang, dalam hal ini
subsidi EBT.
Kedua, segera ambil keputusan harga FIT yang melibatkan
seluruh pihak termasuk PLN.
PLN sebagai kunci utama dalam
bisnis ini harus ikut andil. Sangat disayangkan jika pemerintah tidak mampu menjaring investor yang mulai tertarik untuk
mengembangkan EBT setelah
Permen tentang FIT dirilis.
Ketiga, menimbang kembali
DKE dengan skema dan kontrol
yang lebih jelas. Pengumpulan
DKE sudah pasti memiliki tujuan baik. Namun apabila pemerintah tidak cermat dalam menentukan langkah maka akan
menjadi bola liar yang menimbulkan banyak tanda tanya.
Sebagai antisipasi, DKE ini
bisa dikumpulkan melalui pajak
yang telah dibebankan terhadap
konsumsi energi fosil. Misalnya
adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Jadi, sumber dana yang diperoleh dari pajak terkait konsumsi
energi fosil ini jelas peruntukannya, yaitu untuk pengembangan EBT.
Pada akhirnya, pengembangan EBT bisa terwujud jika ada
political will dari pemerintah
dan dukungan masyarakat. Selama semangat mengembangkan EBT di antara pemerintah
dan seluruh stakeholders belum
satu frekuensi, tentu pengembangan EBT sulit terwujud. ❏
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Kode Etik
untuk Kerja
di Internet

mis, seperti mempromosikan
sebuah produk, tidak akan
efektif.
Eddy Suyatno,
Jakarta Pusat

BAGI mereka yang kreatif, keberadaan internet adalah celah
baru untuk mencari uang. Seperti kisah dalam Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 26
Desember 2016-1 Januari 2017,
banyak yang kini mendulang
rezeki dari bercuit melalui akun
Twitter. Ada juga yang menjaring uang sebagai freelancer.
Tentu lahan rezeki yang
baru di dunia maya ini sesuatu
yang patut kita manfaatkan.
Hanya saja, para pencari uang
di dunia maya sudah saatnya
merumuskan semacam kode
etik. Keberadaan semacam
kode etik itu mulai dirasakan
perlu karena saat ini banyak
sekali pekerja di internet yang
seakan menghalalkan segala
cara. Untuk menggaet perhatian
para pengguna internet, mereka
mempublikasikan apa pun, termasuk berita bohong alias
hoax. Fenomena semacam ini
sangat mudah kita rasakan setiap kali ada pemilihan presiden
maupun kepala daerah.
Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama
mereka yang memang mencari
rezeki di dunia maya, untuk
meminimalkan berbagai berita
bohong, apalagi yang terkesan
provokatif dan menyudutkan
kelompok tertentu. Mereka
yang mencari uang di internet
seharusnya juga punya tanggung jawab untuk mendidik
pengguna internet dalam mencari informasi.
Tanpa kesadaran semacam
itu, dunia maya hanya akan
menjadi ajang yang bising. Dan
di tempat semacam itu, kegiatan yang memiliki nilai ekono-

Ralat
ADA kesalahan penampilan sketsa
wajah dalam rubrik Dialog Tabloid
KONTAN Edisi 26 Desember
2016-1 Januari 2017. Gambar
yang ditampilkan di edisi tersebut
adalah sketsa wajah dari Ibrahim
Hasyim, anggota komite BPH Migas periode 2007-2011. Berikut
sketsa wajah Ali Herman Ibrahim
yang benar.

rusnya gesit menanggapi berbagai isu aneh yang tidak logis, seperti yang muncul saat
rupiah baru beredar. Jadi, isu
itu tidak menjadi bola liar.
0878 75633***

PEMERINTAH harus mengumumkan keputusannya tentang gaji ke-14 bagi pensiunan
PNS. Jika gaji itu tidak dibayarkan, harusnya pemerintah
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Saya melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan
(SPT) untuk Tahun 2015
dengan memasukkan beberapa harta, seperti reksadana, saham, dan unitlink yang
belum saya cantumkan saat
menyerahkan SPT 2015 Maret lalu. Masalahnya, saat
saya menyerahkan pembetulan itu, saya disuruh membayar pajak atas selisih antara harta yang saya betulkan dengan harta yang sudah
saya laporkan Maret lalu?
Besarnya pajak berjenjang.
Padahal, adik saya yang
melakukan pembetulan di
kantor pajak lain, tidak diminta membayar apa-apa.
Mohon penjelasan, apakah
pembetulan SPT memiliki
dampak pembayaran?

memberi penjelasan agar tidak timbul salah tafsir.
0816 1320***

DITJEN Pajak tidak menggunakan data yang akurat saat
mengimbau wajib pajak untuk
mengikuti amnesti pajak. Masak kendaraan yang sudah
saya laporkan di SPT, masih
disebut belum dilaporkan.
0811 1047***

Rita,
Jakarta
JAWABAN:
TERIMA kasih atas pertanyaan
yang disampaikan kepada kami.
Jadi mengenai pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) ini diatur didalam Aturan tentang
pembetulan SPT termuat dalam
Pasal 8 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Secara garis besar ada tiga
kondisi SPT setelah pembetulan, yaitu:
1. Pembetulan SPT yang
mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar;
2. Pembetulan SPT yang tidak mempengaruhi perhitungan
utang pajak dalam hal ini utang
pajak tetap jumlahnya;
3. Pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar.
UU Pajak Indonesia menganut azas “World Wide Income”.
Artinya, semua penghasilan,
harta dan kewajiban, yang berasal dari negara manapun harus
dilaporkan dalam SPT Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh).
Anda ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan yang disebabkan karena adanya harta
yang belum dilaporkan dalam
Daftar Harta di SPT Tahunan
PPh Tahun 2015. Bisa jadi, wajib pajak (WP), seperti Anda,
semula tidak melaporkan karena ketidaktahuan. Namun, setelah WP melakukan pembetulan
daftar harta, petugas pajak pasti mengejar dari mana sumber
penghasilan untuk mendapatkan harta itu. Bisa saja harta itu
berasal dari penghasilan dari
pekerjaan. Atau, ada sumber
penghasilan lain yang belum
dilaporkan dalam SPT?
Jika atas harta yang baru dilaporkan itu, sumber penghasilannya sudah dilaporkan di SPT
Tahunan Tahun 2015, tidak ada

kekurangan pembayaran pajak
lagi. Lain halnya jika atas harta
tersebut sumber penghasilannya belum dilaporkan di SPT
Tahunan Tahun 2015, maka
akan terjadi kekurangan pembayaran pajak.
Kami berikan ilustrasinya seperti ini. Andai harta yang belum dilaporkan senilai Rp 500
juta, sedang penghasilan yang
dilaporkan di SPT Tahunan sudah melebihi dari Rp 500 juta,
misal Rp 800 juta. Maka penghasilan yang dilaporkan di SPT
Tahunan PPh lebih besar dibandingkan dengan penambahan
harta, maka itu bisa dijelaskan
ke kantor pajak sehingga tidak
ada kekurangan pembayaran
pajak. Karena penghasilan yang
dilaporkan di SPT Tahunan PPh
lebih besar dibanding penambahan harta.
Lain halnya jika penambahan
harta senilai Rp 500 juta, namun
penghasilan yang dilaporkan
hanya Rp 300 juta. Atas selisih
antara penambahan harta dan
penghasilan yang dilaporkan
itu, kantor pajak pasti meminta
klarifikasi ke wajib pajak untuk
menanyakan kekurangan pembayaran pajaknya.
Rumus yang biasa digunakan
oleh petugas kantor pajak adalah penghasilan sama dengan
konsumsi ditambah penambahan harta berupa investasi atau
tabungan. Kalau jumlah konsumsi dan penambahan harta,
berupa investasi atau tabungan,
lebih besar dari penghasilan,
pasti kantor pajak akan meminta klarifikasi ke WP dan menagih kekurangan pembayaran
pajaknya.
Demikian penjelasan kami,
semoga bermanfaat.
❏
Kirimkan pertanyaan untuk
rubrik Konsultasi Pajak
ke alamat e-mail:

agus@ats-konsultama.com

(sertakan data diri)
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Lantaran tanpa jaminan, risiko macet pembiayaan barang elektronik lebih tinggi.

Pembiayaan Elektronik
Belum Membaik
Pembiayaan elektronik
pada tahun 2016 belum
membaik.
Dikky Setiawan, Agung
Jatmiko

K

inerja sejumlah perusahaan multifinance yang
bermain di bisnis pembiayaan elektronik masih menunjukkan rapor merah di tahun 2016. Salah satunya PT Columbindo Perdana atau biasa
disebut Columbia. Hingga akhir
2016, perusahaan pembiayaan
yang berdiri sejak 34 tahun ini
belum bisa mendongkrak kinerjanya yang loyo sejak 2015.
Presiden Direktur Columbia
Leo Chandra mengatakan, hingga penutupan tahun 2016, perusahaannya tidak mampu mencapai target pendapatan. Dia
bilang, sepanjang tahun 2016,
Columbia hanya memenuhi sekitar 80% target pendapatan.
“Masih banyak kendala yang
mengadang industri pembiayaan elektronik. Di antaranya,
faktor ekonomi global yang
membuat daya beli masyarakat
lemah,” kata Leo kepada Tabloid KONTAN, Rabu pekan lalu.
Sayang, Leo enggan membeberkan angka pembiayaan yang
telah disalurkan Columbia di
tahun 2016. “Saya belum bisa
sebut angkanya. Yang jelas,
NPF (non perfoming finance)
kami di kisaran 3%,” kata Leo.
Leo berharap, kondisi perekonomian nasional di tahun 2017
bisa membaik. Dengan begitu,
daya beli masyarakat bisa terangkat dan memperbaiki bisnis
pembiayaan elektronik.
Sekadar catatan, pembiayaan

Columbia pada tahun 2015 turun 10%. Penurunan pembiayaan terjadi akibat rendahnya
daya beli konsumen di beberapa daerah, sejalan dengan lesunya harga komoditas. Columbia
mencatat, penyaluran pembiayaan sepanjang tahun 2015
mencapai Rp 2 triliun atau turun 10% dibandingkan pencapaian tahun 2014.
Lesunya bisnis pembiayaan
diamini oleh Darwan Tirtayasa,
Direktur Utama FIF Spektra.
Dia bilang, pasar elektronik di
tahun 2016 memang menghadapi pelemahan daya beli konsumen. Pasalnya, pertumbuhan
ekonomi nasional belum berlari
kencang. Namun, untuk mengantisipasi penurunan penjualan,
FIF Spektra gencar melakukan
promosi untuk bisa menjaring
banyak nasabah. “Kami juga
menambah kerjasama dengan
lebih banyak toko untuk memperluas pasar. Saat ini, jaringan
Spektra ada 6.000-an toko di
seluruh Indonesia,” kata dia.
Alhasil, sampai November
2016, FIF Spektra sudah menyalurkan pembiayaan Rp 3,06
triliun. Angka kredit yang disalurkan selama 11 bulan pertama
tahun ini, tercatat lebih tinggi
sekitar 10% bila dibandingkan
dengan periode yang sama di
tahun yang lalu. Ini artinya,
PT FIF Spektra telah berhasil
melampaui target penyaluran
pembiayaan di tahun 2016 yang
dipatok sebesar Rp 3 triliun.
Darwan pun memerinci, dari
total pembiayaan yang disalurkan FIF Spektra, sekitar Rp 2,7
triliun berasal dari kredit elektronik dan sisanya dari pembiayaan di mikro, seperti mesin
tempel untuk mesin tempel ka-

pal motor. “NPF kami di 2016
tidak lebih dari 2%,” imbuh dia.

Antisipasi kredit macet
Corporate Communication
FIF Group Arif Reza Fahlepi
menambahkan, masih besarnya
penjualan perseroannya lantaran tren pembiayaan produk
elektronik berbeda ketimbang
otomotif. Pasalnya, untuk produk elektronik, pilihan konsumen jauh lebih banyak dengan
harga yang juga bervariasi. Selain itu, barang-barang elektronik diklaim jauh lebih dibutuhkan oleh konsumen ketimbang
kendaraan bermotor. “Ini yang
membuat animo konsumen

elektronik masih bagus,”
kata Reza.
Dia mencontohkan, rumah
hunian masyarakat di kota-kota
besar sudah pasti membutuhkan keberadaan pendingin ruangan. Bukan cuma itu, produk
elektronik lainnya, seperti gawai juga sudah menjadi tren
gaya hidup masyarakat di wilayah perkotaan. Karena itu, kendati penjualan gawai memiliki
pesaing dari gerai-gerai distribusi yang juga menyediakan fasilitas kredit, FIF tak khawatir.
Reza bilang, pasar yang diincar FIF Spektra untuk produk
atau perlengkapan elektronik
adalah konsumen yang enggak
semuanya menggunakan kartu
kredit. “Nah, melalui pembiaya-

an Spektra, kami memfasilitasi
orang-orang yang tidak memiliki kartu kredit. Jadi, mereka
bisa mengajukan pembiayaan
untuk membeli gadget atau mesin cuci misalnya,” kata Reza.
Untuk menghindarkan diri
dari kemungkinan gagal bayar,
FIF Spektra memberlakukan
sistem credit scoring yang
sama antara pengajuan pembiayaan untuk perlengkapan elektronik dan kendaraan bermotor.
Sebab, untuk pembiayaan perlengkapan elektronik, tidak ada
collateral atau jaminan seperti
pembiayaan kendaraan bermotor yang mengagunkan BPKB.
“Dengan credit scoring, rekam
jejak kredit konsumen bisa dilihat dengan jelas,” katanya. o

Genjot Pembelian Tunai
Lesunya bisnis pembiayaan berbanding lurus
dengan penjualan barang-barang elektronik di
sejumlah gerai toko elektronik. Salah satu toko
elektronik yang merasakan seretnya penjualan
adalah Arjuna Elektronik.
Raymond Siswara Wong, Direktur Arjuna
Elektronik, mengungkapkan, 90% konsumen
Arjuna Elektronik membeli produk dengan memakai fasilitas cicilan dengan menggunakan jasa
rekanan perusahaan. Mitra bisnis Arjuna dalam
pembiayaan elektronik, antara lain Home Credit,
Credit Plus, Adira dan FIF Spektra.
Sejak tahun 2011, Arjuna Elektronik memang
menyasar konsumen yang membeli produk dengan cicilan tanpa kartu kredit. Tren konsumen
yang membeli produk elektronik dengan fasilitas
cicilan di tahun ini, diakui Raymond, turun lebih
dari 30% ketimbang tahun lalu. Sebab, di tengah
perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun
2016, segmen yang terkena pukulan terlebih
dahulu adalah kalangan menengah ke bawah. Itu
sebabnya, permasalahannya bukan hanya daya

beli yang lesu, tapi juga kemampuan membayar
konsumen ikut tersendat. “Ya bisa kita lihat, pada
tahun 2016 non performing loan (NPL) bank naik,
NPF multifinance juga naik. Ini jadi representasi
dari kondisi masyarakat yang sedang kesulitan
dalam membayar pinjaman,” kata Raymond.
Untuk mengantisipasinya, Arjuna Elektronik
mengambil langkah dengan merambah ke daerah-daerah serta mengurangi porsi pembelian
secara kredit. Artinya, pembelian tunai akan lebih
diutamakan Arjuna Elektronik. Toh, kata
Raymond, perusahaan multifinance yang jadi
rekanannya juga mengerem penjualan.
Raymond mengakui, kredit macet di bisnis
pembiayaan tidak bisa dihindari. Cuma, kata dia,
jumlah gagal bayar tak sampai 10% dari total
penjualan. “Kalau ditanya kenapa macet, karena
banyak yang membeli elektronik dengan cara
kredit adalah mereka yang proilnya ditolak oleh
penerbit kartu kredit. Di antara mereka ada yang
tidak memiliki rekening tabungan. Jadi, bukan
konsumen yang teredukasi,” katanya.
o
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Dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi ketimbang pertumbuhan dana pihak ketiga, bank akan menghadapi persoalan likuiditas yang semakin ketat.

Tekanan Belum Reda,
Target Bisnis Moderat
Kondisi ekonomi, likuiditas dan permintaan
kredit jadi tantangan
tahun depan.
Roy Franedya, Nina Dwiantika

A

wan gelap belum mau
pergi dari sektor perbankan. Melanjutkan
tren beberapa tahun terakhir,
tahun 2017, perbankan masih
menghadapi periode berat dalam mengembangkan bisnis.
Gambaran ini merupakan hasil penelitian terbaru dari lembaga konsultan McKinsey &
Company. Dalam laporan bertajuk “A Brave New World For
Global Banking”, McKinsey
menyatakan perbankan global
telah masuk dalam realitas baru
yang meresahkan dengan pertumbuhan yang stagnan dan
profit yang rendah. Indikatornya, salah satu rasio profitablitas, return on equity (ROE),
masih di bawah 10% pada 2015.
Ada empat faktor yang membuat kinerja perbankan masih
akan tertekan. Pertama, kondisi ekonomi global. Masih berlanjutnya pelemahan ekonomi
dan pertumbuhan rendah akan
memberikan tekanan pada profit bank di pasar negara berkembang. Sedangkan kebijakan
ekonomi longgar untuk merangsang makroekonomi yang diterapkan negara maju berdampak
pada penurunan pendapatan
bunga bersih bank di pasar negara maju.
Kedua, serbuan digital. Pesatnya fintech telah memicu
peningkatan persaingan dan

menekan margin bank. Ketiga,
aturan permodalan sesuai kebijakan Basel baru akan menuntut penambahan modal. Keempat, siklus kredit. Perlambatan
ekonomi telah berdampak pada
peningkatan risiko yang berasal
dari rasio kredit bermasalah
atau non performing loan
(NPL), terutama di pasar negara
berkembang.
Dalam hitungan McKinsey,
pertumbuhan yang lambat dan
rendahnya suku bunga acuan
yang diterapkan negara maju
membuat perbankan di kawasan Eropa dan Amerika berisiko
kehilangan pendapatan US$ 35
miliar (31% proyeksi profit).
Secara umum, perbankan di
negara maju berpotensi kehilangan profit US$ 90 miliar (25%
proyeksi profit).
Kondisi pasar negara berkembang sedikit berbeda. Khusus untuk China dan Asia Tenggara (Asean), fokus perhatiannya pada kesehatan ekonomi
global dan dampak siklus kredit. Di China, pendapatan terbesar berasal dari pinjaman korporasi sehingga faktor digital
tidak terlalu terasa. Pendaratan
keras atau “hard landing” ekonomi China memang berisiko
bagi pinjaman sebesar US$ 220
miliar pada 2020, tetapi hanya
berpengaruh pada penurunan
ROE 2%-3%. Sebab, pemerintah
mungkin campur tangan mengambil NPL.
Kondisi kawasan Asia Tenggara tak jauh berbeda dengan
China. ROE mungkin turun 2%3% dari saat ini 12%. Namun,
dalam skenario terburuk di
mana bank melakukan mitigasi

di tahun-tahun mendatang, ROE
masih bisa bertahan di 5%-9%
dan profit cuma turun US$ 6
miliar-US$ 7 miliar pada 2020.

Likuiditas ketat
Ketidakpastian global dan siklus kredit memang jadi masalah yang dihadapi perbankan
Indonesia. Kondisi ini membuat
kinerja beberapa bank tidak
optimal karena permintaan kredit melemah.
Per Oktober 2015, kredit yang
disalurkan perbankan Rp
4.246,41 triliun atau cuma tumbuh 7,4% dibandingkan periode
yang sama 2014. Di saat yang
sama, bank harus mengurusi
NPL yang telah mencapai 3,22%.
Bank dituntut membuat penca-

Tahun ini puncak
NPL perbankan.
Tahun depan
kondisi lebih
baik. NPL antara
2,8%-2,9%.

dangan dalam jumlah besar.
Alhasil, profit perbankan tertekan. Laba bersih hanya tumbuh
10,05% jadi Rp 95,34 triliun.
Ekonom Bank Central Asia
(BCA) David Sumual mengatakan, tahun depan pertumbuhan
ekonomi Indonesia akan lebih
baik dari tahun 2016. Proyeksinya, ekonomi akan tumbuh di
kisaran 5,2%-5,3%. Inflasi yang

tetap rendah meski agak meningkat, defisit transaksi berjalan yang tetap dipertahankan di
kisaran 2%, efek dari paket kebijakan pemerintah yang sudah
terlihat dan belanja pemerintah
yang realistis jadi dasar penilaiannya.
Meski begitu, tahun 2017 perbankan masih akan menerapkan target bisnis konservatif. Ia
memprediksi kredit perbankan
akan tumbuh di kisaran 10%.
Targetnya sesuai dengan proyeksi Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), yakni 9%-11% dan Bank
Indonesia (BI), 10%-12%.
Alasan David, perbankan masih akan menghadapi beberapa
tantangan di Tahun Ayam Api.
Salah satunya, likuiditas yang
mengetat. Pangkal masalahnya,
kebijakan bank sentral Amerika
Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang berniat menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali. Kebijakan ini
bisa berpengaruh pada larinya
dana asing dari Indonesia.
Padahal, di sisi yang lain,
bank harus mengantisipasi penarikan dana oleh industri keuangan non bank (IKNB) untuk
memenuhi aturan OJK yang
mewajibkan penempatan dana
di surat berharga negara (SBN).
Tahun depan, 30% dana investasi IKNB harus dibenamkan di
SBN. Belum lagi, tahun 2017
juga merupakan tahun politik.
Ada pemilihan umum daerah
(pilkada) serentak yang pasti
menyedot banyak uang.
Pengampunan pajak (tax
amnesty) diprediksi tidak bisa
memberikan tambahan likuiditas dalam jumlah besar. Gaung

program ini hanya terasa pada
awal penerapannya, sekarang
sudah kurang terdengar. Cadangan likuiditas bank juga tidak banyak. Rasio intermediasi
atau loan to deposito ratio
(LDR) sudah mencapai 91,75%
pada Oktober 2016.
David menambahkan, untuk
mendorong pertumbuhan kredit, sebaiknya BI dan pemerintah bukan fokus pada menambah likuiditas, namun pada sisi
permintaan. Apabila likuiditas
meningkat namun tidak ada
permintaan, nantinya akan terjadi permasalahan baru karena
nanti dananya akan masuk lagi
ke BI. Selain itu, jumlah kredit
yang menganggur di bank (undirbursed loan) bisa menumpuk.
Ancaman dari dunia digital
juga bukan tidak disadari oleh
perbankan. Karena itu, mereka
pun memperkuat digitalisasi
untuk mempertahankan dan
merengkuh pasar. “Tahun depan capital expenditure (capex) bank akan banyak dihabiskan pada teknologi informasi
demi menyempurnakan layanan
digital,” ujar David.
Tahun depan, NPL juga masih
akan jadi pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan perbankan.
Namun, tekanannya tidak akan
sebesar tahun ini. Kepala Group
Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dody Arifianto mengatakan, puncak NPL
perbankan terjadi pada tahun
2016. Tahun 2017, ia perkirakan,
NPL perbankan akan berangsur-angsur turun.
Kondisi ekonomi yang mem-
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Realitas Baru Perbankan Global
Ekspansi tak
Crisis (2008-11)
Realita baru (2012-15)
berkelanjutan (2002-07)
Kesimpulan
Pertumbuhan dua digit, Pertumbuhan melambat, Rendah, pertumbuhan
ROE tinggi, efek yang
ROE dibawah CEO
satu digit, ROE flat dan
tak berkelanjutan
signifikan, efek rendah
berefek, efisiensi
Rata-rata ROE
14%
7,3%
9,1%
Pertumbuhan Pendapatan*
16,8%
3,9%
6,2%
Pangsa pasar pertumbuhan pendapatan negara berkembang
26,9%
69%
70,9%
Rasio tier 1
10,5%
12,1%
12,5%
Negara maju
124,6%
128,8%
105,7%
LDR
Negara berkembang
75,6%
81,1%
77,4%
Negara maju
2,2
1
0,9
Price to book value
Negara berkembang
2,2
1,7
1,2
Persentasi bank dengan PBV < 1x
Negara maju
28,4%
66%
64,1%
Negara berkembang
19,2%
27,9%
42%
Faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi
Volume
Biaya resiko
Efisiensi operasional
*Pendapatan sebelum biaya risiko
ROE = Return on equity, COE= cost of equity

bank tumbuh 15% itu sudah
maksimal,” terang Tjandra.

Target moderat

KONTAN/Baihaki

baik membuat permintaan kredit akan tumbuh. Prediksinya,
NPL akan berada pada kisaran
2,8% hingga 2,9%. “Kredit yang
tumbuh akan membuat NPL
mengecil. Salah satu penyebab
kenaikan NPL karena penyaluran kredit yang melambat,” ujar
Dody.
Nah, dengan tekanan NPL
yang menurun, pencadangan
perbankan juga diramal mengalami penurunan. Selanjutnya,
dengan menurunnya alokasi
bank untuk menutup kredit
bermasalah ini, maka laba atau
kinerja bank akan mengalami
perbaikan di tahun depan.
Namun, lanjut Dody, bankir
masih harus mewaspadai beberapa sektor yang masih berpotensi mengalami kemunduran.
Di antaranya adalah pertambangan dan beberapa sektor
lain, seperti konstruksi dan
transportasi. LPS memprediksi
tahun 2017, kredit perbankan
akan tumbuh di kisaran 9%
hingga 10%.
Meski membaik, Deputy
Head of Equity Research PT
Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja mengingatkan, kondisi
penyaluran kredit belum bisa
kembali ke masa keemasan ketika kredit bisa tumbuh 20%
dalam setahun. LDR yang tinggi
membuat ruang gerak penyaluran kredit perbankan terbatas. Periode ini akan dirasakan
selama 2017 hingga 2019. “Kecuali ada likuiditas berlebih di
pasar,” ujarnya.
Mengambil contoh tiga bank
BUMN, Tjandra menyebutkan,
rata-rata pertumbuhan kredit
bank akan berkisar 13,5% per
tahun hingga 2019 mendatang.
Sementara, pertumbuhan dana
pihak ketiga (DPK) diperkirakan berkisar 12,25% per tahun.
Dengan asumsi pertumbuhan
kredit yang lebih tinggi dari
pertumbuhan DPK tersebut, rasio LDR akan terus menanjak.
Sampai akhir tahun 2016, dia
perkirakan, LDR perbankan
89,7%. Namun tahun 2017, LDR
akan naik menjadi 90,5%, hingga menyentuh angka 93,5% di
tahun 2019 mendatang. “Kredit

Segmen kredit yang masih
akan menjadi penopang antara
lain agribisnis, manufaktur dan
kredit pemilikan rumah (KPR).
Adapun, segmen kredit yang
berpotensi namun perlu diwaspadai antara lain sektor perkebunan kelapa sawit dan tambang batubara.
Nah, proyeksi kondisi bisnis
yang lebih baik ini ditanggapi
perbankan dengan optimistis.
Perbankan memasang target
bisnis moderat. Salah satu bank
yang menerapkan target moderat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Bank spesialis usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) ini menargetkan pertumbuhan kredit
15%-17%. Target ini sama dengan target tahun 2016.
Dalam menyalurkan kredit,
BRI masih bertumpu pada kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ditaksir
tumbuh 20%, sektor korporasi
ditopang proyek infrastruktur
tumbuh 10%, dan sektor konsumer tumbuh di atas 15%.
Direktur Utama Bank BRI
Asmawi Syam mengatakan,
target kredit yang yang disusun
memang tidak agresif demi
menjaga agar NPL tidak naik.
Saat ini BRI berusaha menjaga
NPL di bawah 2,4%.
Asmawi menambahkan,
pembiayaan kredit infrastruktur akan menggunakan skema
sindikasi dengan institusi keuangan lainnya. Sebagian
pembiayaan yang diberikan
untuk mendanai proyek infrastruktur pemerintah. “Sindikasi untuk memitigasi risiko dan
mengatasi batas minimum penyaluran kredit (BMPK)”, ujar
dia.
Untuk menjaga likuiditas likuiditas, BRI menargetkan pertumbuhan dana pihak ketiga
(DPK) tumbuh 13% hingga 15%.
BRI juga akan menjaring dana
di pasar modal. BRI berencana
menerbitkan surat utang yang
merupakan bagian dari Obligasi
Berkelanjutan II. Sebelumnya,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
telah memberikan izin pada BRI
untuk menerbitkan obligasi
berkelanjutan sebesar Rp 20
triliun hingga 2017. Pada tahap
I, BRI telah menerbitkan obligasi Rp 7 triliun.
PT Bank Tabungan Negara
Tbk (BTN), bank spesialis kredit perumahan, menargetkan
kreditnya tumbuh 18%-20%.
Guna mendukung penyaluran
kredit, BTN mengincar pertumbuhan DPK lebih dari 20%.
Direktur Utama Bank BTN

Sumber: McKinsey Global Banking Annual Review 2016

Maryono optimistis, permintaan kredit perumahan masih
tinggi karena permintaan lebih
besar ketimbang pasokan rumah (backlog). Dampak kebijakan bank sentral melonggarkan aturan batas maksimal
kredit atawa loan to value
(LTV) juga akan sangat terasa
mendongkrak kredit tahun depan. “Kredit perumahan juga
berkaitan dengan pertumbuhan
ekonomi. Jika pertumbuhan
membaik maka permintaan
terdorong,” ujarnya.
Dalam menjaga likuiditas,
BTN masih akan bertumbuh
pada DPK dengan target bisa

tumbuh di atas 20%. Pasar modal pun akan dimanfaatkan.
BTN berencana menerbitkan
surat utang sebesar Rp 3 triliun
yang terbagi dua tahap, yakni
sebesar Rp 1,5 triliun pada semester I dan sisanya terbit di
semester II. Ada juga rencana
menerbitkan sekuritisasi aset
senilai Rp 2 triliun.
Direktur Kepatuhan Bank Jabar Agus Mulyana mengatakan,
tahun 2017, Bank Jabar menargetkan pertumbuhan bisnis
12%-13%. Bank Jabar akan menitikberatkan pada peningkatan
kapasitas bisnis untuk menunjang performanya. Bank Jabar

fokus pada perluasan bisnis
pada bisnis yang menjadi captive market. Bank Jabar punya
rencana mempersiapkan layanan digital untuk mendongkrak
transaksi dan memperluas jangkauan. “Rencana menghimpun
dana dari pasar modal sangat
mungkin kami lakukan apabila
pasar kondusif,” ujarnya.
Kesimpulannya, memang ketimbang kondisi global, sektor
perbankan Indonesia masih lebih baik. Namun, rencana kenaikan suku bunga bank sentral
AS dan kelesuan ekonomi global yang masih berlanjut tidak
bisa dipandang remeh.
o

Kinerja Perbankan Indonesia
Indikator
Aset
DPK
Kredit
Laba
CAR (%)
ROA(%)
NIM (%)
LDR (%)
NPL (%)

2010
3.008.853
2.338,82
2.765,91
57,31
17,18
2,86
5,73
75,21
2,56

Dalam Rp triliun, *Oktober

2011
3.652,83
2.784,91
3.412,46
75,08
16,05
3,03
5,91
78,77
2,17

2012
4.262,59
1.201,28
4.172,67
92,83
17,43
3,11
5,49
83,58
1,76

2013
4.954,47
3.663,97
4.823,3
106,71
18,13
3,08
4,89
89,70
1,77

2014
5.615,15
4.114,42
5.468,91
112,21
19,57
2,85
4,23
89,42
2,16

2015
6.132,58
4.413,06
5.968,65
104,63
21,39
2,32
5,39
92,11
2,5

2016*
6.460,41
4.652,66
6.313,55
95,34
23,19
2,41
5,65
90,77
3,2
Sumber: OJK
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Semakin banyak pesepakbola top yang hijrah ke China.

Liga China menjadi raksasa baru dalam pembelian pesepakbola.
Thomas Hadiwinata

M

impi gila China di sepakbola berlanjut. Kendati ekonomi negerinya
belum memperlihatkan tandatanda akan pulih, klub-klub
yang tergabung dalam Liga Super China (LSC) jor-joran dalam
membeli pemain baru.
Dua klub asal Shanghai, yaitu
Shanghai SPIG dan Shanghai
Shenhua menjadi pionir di masa
transfer musim dingin 2016.
Dua pekan lalu, SIPG merekrut
Oscar dos Santos Emboaba Jr
dari Chelsea, klub Liga Premier
Inggris dengan transfer senilai
60 juta pound, atau setara
US$ 75 juta.
Sepekan berselang, giliran
tetangga SPIG, yaitu Shenhua
mengumumkan kehadiran pemain baru di dalam skuadnya.
Carlos Tevez dipinang Shenhua
dari Boca Juniors. Pemain Argentina itu mendapat kontrak
yang disebut-sebut bernilai 40
juta pound.
Kendati pembelian pemain
tenar sudah dilakukan klub asal
China empat tahun silam, seperti Shanghai Shenhua yang
merekrut Didier Drogba, namun
baru dua tahun belakangan kulakan para anggota LSC membetot perhatian dunia.
Pembeda pertama tentulah
nama pemain yang direkrut. Di
masa lalu, LSC seakan menjadi

tempat pensiun bagi para pemain tenar dunia. Namun belakangan ini, pemain yang masih
berada di usia prima pun rela
berlaga di lapangan hijau milik
klub-klub LSC.
Ambil contoh Jackson Martinez. Pemain Kolombia ini jelas
tidak kesulitan untuk mendapatkan tempat di berbagai klubklub Eropa. Namun, Martinez
malah memilih untuk pindah
dari Atletico Madrid ke Guangzhou Evergrande Taobao.
Nama lain yang sempat mengagetkan jagad sepakbola ketika pindah ke China adalah
Alex Texeira. Ketika masih
menggunakan kostum Shaktar
Donetsk, pemain Brasil ini sudah dihubung-hubungkan dengan berbagai klub mapan di
liga Eropa. Adalah Liverpool
yang dikabarkan juga sempat
menawar Texeira, di awal 2016.
Alih-alih menggunakan kostum
The Reds, Texeira yang masih
berusia 26 tahun itu justru memilih klub LSC Jiangsu Suning.
Kendati tak pernah diakui
secara terang-terangan oleh si
pemain, uang tentu masuk dalam daftar pertimbangan untuk
pindah ke klub LSC. Oscar, misalnya, mengantongi gaji sekitar
400.000 pound per minggu. Sedang Tevez mendapat gaji sekitar 310.000 pound per pekan.
Otomatis, nilai transfer menjadi pembeda kedua antara apa
yang dilakukan klub LSC di kisaran tiga-empat tahun silam,
dengan kulakan yang dilakukannya selama dua dua masa
transfer musim dingin terakhir.

Bahkan, pada masa transfer
musim dingin 2015-2016, LSC
menjadi liga dengan nilai pembelian terbesar. Dengan total
belanja pemain klub-klubnya
yang mencapai US$ 379 juta,
LSC pun mengalahkan nilai
pembelian pemain yang dilakukan seluruh klub Liga Premier
Inggris, sekitar US$ 255 juta.
Padahal pada masa transfer
musim dingin 2013-2014 LSC
baru menempati peringkat ke-

Di luar kekuatan
finansial sang
pemilik,
kemampuan klub
LSC masih
terbatas.

sepuluh dalam daftar nilai pembeli terbesar. Peringkat LSC
bahkan lebih rendah daripada
liga Turki maupun Ukraina.

Alasan politik
Tidak sulit menebak sumber
kekuatan klub-klub LSC saat
memborong pemain. Sejumlah
klub besar di LSC, seperti
Shanghai SIPG, Shanghai Shenhua ataupun Guangzhou Evergrande ditopang oleh kekuataan
finansial sang pemilik.
Ambil contoh Shanghai SIPG.

Akronim yang berada di nama
klub tersebut adalah kependekan dari nama sang pemilik,
Shanghai International Port
Group. Perusahaan pelabuhan
yang sahamnya diperdagangkan
di bursa Shanghai itu memiliki
nilai kapitalisasi pasar lebih
dari US$ 17 miliar. Dengan nilai
kas di neraca lebih dari US$ 2
miliar, SIPG di atas kertas bisa
merekrut Lionel Messi ataupun
Cristiano Ronaldo sekali pun.
Guangzhou Evergrande, juara
LSC selama enam musim terakhir, memiliki orangtua yang
tidak kalah sejahtera. Dua pemegang saham utama klub yang
sahamnya diperdagangkan di
bursa Shanghai itu adalah raksasa properti di China, Evergrande Real Estate dan e-commerce kelas dunia, Alibaba.
Namun di luar kekuatan finansial sang pemilik, kemampuan klub-klub LSC mencetak
uang masih jauh ketinggalan
dari klub-klub papan atas di liga
Eropa yang mapan, semacam
Premier League. Di era modern,
sumber pendapatan klub sepakbola berasal dari penjualan tiket
serta penjualan hak siar.
Shanghai SPIG bisa kembali
menjadi ilustrasi. Klub yang
masuk dalam lima besar LSC
itu membanderol harga tiketnya
1.000 yuan, atau kurang lebih
setara 116 pound. Sedangkan
Chelsea menawarkan tiket termurah seharga 595 pound.
Pendapatan dari hak siar klub
LSC juga bisa dibilang menjomplang jika disandingkan dengan
uang yang didapat oleh klub-

klub Liga Premier. LSC baru
saja menjual hak siar secara
online kompetisinya selama
dua musim seharga 2,7 miliar
yuan. Jika dikonversi ke poundsterling, nilai itu cuma 3% dari
total nilai penjualan hak siar
pertandingan Liga Premier.
Ketergantungan klub LSC
yang tinggi terhadap pemegang
sahamnya ini yang menimbulkan pertanyaan. Apakah jor-joran pembelian ini, dan tentu
pamor kompetisi LSC bisa bertahan lama?
Menakar jawaban ini jelas tidak mudah. Jika melihat potensi pasar China, keberanian klub
LSC dalam membeli pemain
bisa dibenarkan. Mayoritas
penduduk China yang lebih dari
1,3 miliar jiwa merupakan penggemar sepakbola.
Apalagi, para pemilik klub
LSC itu tak cuma menghitung
bisnis saja saat memasukkan
sepakbola dalam portofolio
asetnya. Sudah bukan rahasia
lagi kalau para pebisnis tersebut rela membandari klub sepakbola karena ingin menghangatkan hubungan mereka dengan Xi Jinping.
Presiden China terkini yang
disebut-sebut sebagai pemimpin Negeri Tembok Raksasa
terkuat setelah Mao Zedong itu
terkenal sebagai penggila bola.
Pemerintahan Xi sudah mengeluarkan ambisi untuk menjadikan China sebagai tuan rumah
Piala Dunia di tahun 2026 atau
2030. Xi juga yang berharap
China memiliki kompetisi sepakbola yang modern.
o
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Bakal Meningkat
Kalau Belanja Pesat

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Belanja baru bisa berjalan cepat jika penerimaan sudah mengalir masuk.

Pemerintah menggantungkan capaian pertumbuhan 2017 pada
proyek infrastruktur.
Amal Ihsan Hadian,
M. Fahmi Alby

T

ahun 2016 berlalu sudah.
Kalender di meja dan dinding sudah harus berganti. Masuk 2017, pemerintah rupanya sudah punya niat untuk
langsung menggeber Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Maklum, pemerintah
mencanangkan target pertumbuhan 5,1% tahun ini.
Cuma, menurut perhitungan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dengan pendekatan Oxford
Economics Model dan Q-Monash Model, pertumbuhan tergantung pada realisasi belanja
APBN 2017. Variabel determinannya adalah realisasi belanja
infrastruktur serta meratanya
penyerapan total belanja.
Skenario pertumbuhan 5,1%
yang ditetapkan pemerintah
sejatinya berdasarkan asumsi
realisasi belanja pemerintah
hanya 85% dan realisasi belanja
menumpuk di akhir tahun. Kalau variabel-variabel ini berubah, pertumbuhan ekonomi
bisa lebih besar dari target.
Skenario kedua, jika ada perbaikan pola penyerapan anggaran, yaitu merata di setiap
kuartal, namun realisasi belanja
tetap 85%, maka pertumbuhan
bisa meningkat 0,14% dari target 5,1%.
Skenario ketiga, realisasi be-

lanja infrastruktur 100%, total
belanja 85%, dan penyerapan
menumpuk di akhir tahun. Dengan skenario ini, maka pertumbuhan ekonomi bisa meningkat 0,47% dari target.
Sedang skenario keempat,
dengan pola penyerapan belanja merata di setiap kuartal ditambah dengan tingkat realisasi
anggaran 100%, maka pertumbuhan ekonomi bisa bertambah
0,62% dari target.
Melihat empat skenario itu,
kita bisa melihat bahwa belanja
akan lebih optimal jika realisasi
lebih cepat terlaksana. Artinya,
pemerintah tak boleh membiarkan penyerapan anggaran 2017
menumpuk di akhir tahun.

Penerimaan kurang

an DIPA baru selesai di Januari,
bahkan ada yang Februari.
Ini jelas berdampak ke realisasi anggaran, terutama belanja
proyek atau belanja modal. Karena, setiap pencairan anggaran
proyek harus berdasarkan
DIPA. Makanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/2016 tentang Petunjuk Penyusunan DIPA untuk
menghindari proses penyusunan yang bolak-balik.
Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih
mengapresiasi langkah pemerintah. Cuma, ia menilai, upaya
menggeber belanja di kuartal
awal 2017 akan menghadapi
kendala pembiayaan.

Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, pemerintah
berniat menggenjot pertumbuhan sampai 25% pada triwulan I
2017. Sebagai perbandingan,
pada triwulan I 2016 lalu realisasi belanja pemerintah pusat
mencapai Rp 193,6 triliun atau
sekitar 14,8% dari belanja.
Supaya realisasi belanja bisa
lebih cepat pemerintah juga
mendorong setiap kementerian/
lembaga untuk segera menyelesaikan penyusunan Daftar Isian
Pagu Anggaran (DIPA). Pemerintah menargetkan akhir tahun
semua DIPA sudah selesai.
Pada 2016, misalnya, kebanyak-

Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia (%)
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Ia mengingatkan, upaya
menggeber belanja di awal tahun sejatinya sudah dirintis pemerintah di 2015. “Lelang proyek-proyek 2016 itu sudah dilakukan sejak November 2015.
Tapi kendalanya waktu itu, sisi
penerimaan APBN tak siap mengejar belanja,” ujar Lana.
Karena itu, untuk memastikan
belanja 2017 segera mengalir,
pemerintah harus menggenjot
penerimaan di awal tahun. Sulitnya, pajak yang merupakan penerimaan utama APBN belum
bisa diharapkan. Yang biasa terjadi, mayoritas penerimaan baru
masuk sekitar Maret-April.
Sisa Lebih Penerimaan Anggaran (SILPA) kemungkinan
juga tidak akan besar karena
pemerintah masih memiliki
carry over belanja 2016 yang
harus mendapat pendanaan di
2017. Menurut Direktur Strategi
dan Portofolio Utang Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian
Keuangan Schneider Siahaan,
carry over itu mencakup belanja proyek, gaji pegawai, hingga
pembayaran dana transfer
umum (DAU) untuk daerah
yang mencapai Rp 90,4 triliun.
Apa boleh buat, solusinya
adalah menarik utang segera di
awal 2017. Tetapi ketidakpastian
ekonomi global pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuat
pemerintah tak mudah mencari
utang di akhir tahun ini. Apalagi
Eropa juga diperkirakan akan
mulai mengurangi pembelian
obligasi. Jepang juga dikabarkan
akan mulai mengendurkan program stimulus fiskal. Nah lo. ❏
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Masih Tercekik
Masalah Klasik
Pemerintah akan merevisi daftar Proyek Strategis Nasional.
Amal Ihsan Hadian,
Merlinda Riska

K

alau menurut orang
Jawa, keberatan nama
itu Terminal 3 Ultimate. Ganti saja jadi Terminal 3
Sudi Mampir. Demikian gurauan seseorang di akun media sosialnya mengomentari berita
tentang banjir di terminal baru
di Bandara Soekarno-Hatta,
Tangerang, tersebut.
Agustus 2016 lalu, foto-foto
air yang membuncah keluar
dari pelataran hingga air yang
membanjiri lobi terminal megah
tersebut memang sempat meramaikan media sosial. Peristiwa
itu tak pelak menghadirkan
kontroversi soal pengembangan
Terminal 3 Ultimate yang dinilai
terlalu terburu-buru.
Toh, pemerintah menilai sukses pembangunan terminal
yang panjangnya mencapai 1
kilometer tersebut. Makanya,
Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
menghapus proyek tersebut
dari daftar Proyek Strategis
Nasional (PSN) lantaran dinilai
sudah selesai dibangun.
Selain Terminal 3 Ultimate,
proyek lain yang juga dihapus
dari daftar PSN adalah Jalan
Tol Gempol-Pandaan (Jawa Timur), Bandara Sentani Jayapura (Papua), Bandara Juwata
(Kalimantan Utara), Bandara
Mutiara SIS Al Jufrie (Sulawesi
Tengah), pengembangan Bandara Matahora (Sulawesi Tenggara) dan Bandara Labuan Bajo
(Nusa Tenggara Timur).
Ada juga proyek pembangun-

an tahap 1 Pelabuhan Kalibaru
(Jakarta), pipa gas Belawan-Sei
Mangkei (Sumatera Utara), serta pembangunan Pos Lintas
Batas Negara Mota’ain di Belu
(Nusa Tenggara Timur).
KPPIP juga menghapus enam
proyek bendungan dengan total
nilai investasi sekitar Rp 1,3
triliun lantaran telah rampung.
Keenam bendungan tersebut
adalah Paya Seunara dan Rajui
di Aceh, Bendungan Jatigede
(Jawa Barat), Bendungan Bajulmati dan Nipah (Jawa Timur),
serta Bendungan Titab (Bali).
Proyek Strategis Nasional
adalah proyek yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau badan usaha
yang memiliki sifat strategis.
Maksudnya, proyek ini penting
dampaknya untuk peningkatan
pertumbuhan, pemerataan
pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah.
Payung hukum proyek ini
adalah Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pepres yang diteken Presiden
Joko Widodo (Jokowi) pada
Januari 2016 itu, bertujuan
mengakselerasi pelaksanaan
proyek strategis untuk mempercepat program pemenuhan
kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan.
Ada 225 proyek yang masuk
dalam daftar Proyek Strategis
Nasional tersebut. Mulai dari
bendungan, kilang minyak,
sampai sistem limbah rumah
komunal. Sampai saat ini sudah
ada 16 proyek sudah selesai,
100 proyek masih dalam tahap
konstruksi, dan 14 proyek masih tahap transaksi, dan 91 proyek masih tahap penyiapan.

Wahyu Utomo, Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian yang juga Ketua Tim Implementasi KPPIP, mengungkapkan, baru 16 dari 225 proyek
PSN yang selesai. Sedang pengerjaan proyek lain masih terkendala berbagai masalah.
Kendala klasik yang menghadang proyek adalah masalah
pembebasan lahan. Hitungan
KPPIP, sekitar 40% problem

Akhir tahun,
pemerintah
menerbitkan
Perpres No.102
/2016 untuk
pendanaan lahan.

dang-Undang (UU) Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan UU tersebut. Pemerintah
juga telah menerbitkan Perpres
Nomor 71/2012 yang terakhir
diubah lewat Perpres Nomor
30/2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum sebagai payung hukum
implementasi UU tersebut.
Apa daya, meski sudah punya
senjata regulasi, pemerintah
ternyata kehabisan amunisi
dana untuk membiayai pembebasan lahan. Karena itu, untuk
mempercepat pembebasan lahan, pemerintah akan melibatkan swasta untuk mendanai
pengadaan lahan untuk proyek
strategis. Pelibatan itu ditetapkan dalam Perpres No 102/2016
tentang Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional.

Aturan yang ditandatangani
Presiden Jokowi jelang tutup
tahun 2016 tersebut mengamanatkan pelibatan swasta untuk
pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan
oleh kementerian dan lembaga
maupun badan usaha milik negara (BUMN). Tetapi, aturan ini
tidak berlaku untuk proyek infrastruktur non-strategis.
Untuk bisa menggunakan
dana pembebasan lahan dari
swasta, ada dua syarat yang
harus dipenuhi. Pertama, kementerian atau lembaga yang
memerlukan tanah tersebut tidak memiliki anggaran. Kedua,
Proyek Strategis Nasional tersebut ditetapkan harus dilaksanakan pada tahun berjalan.
Asisten Deputi Perumahan,
Pertanahan dan Pembiayaan
Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastari Pandji Indra
mengatakan, selama ini anggar-

Alokasi Pendanaan Pengembangan
Infrastruktur 2015-2019 (Rp Triliun)
utama yang menghambat pengerjaan proyek datang dari
upaya pembebasan lahan.

Melibatkan swasta
Wahyu mencontohkan mega
program kelistrikan 35.000 Megawatt (MW). Dari jumlah target itu, baru sekitar 232 MW
sudah beroperasi, 8.557 MW
dalam tahap konstruksi, dan
9.790 MW sudah selesai meneken power purchase agreement
(PPA). “Tapi belum bisa financial closing karena berbagai
masalah terkait dengan lahan
dan tata ruangnya,” ujarnya.
Pemerintah sebenarnya sudah punya senjata lewat Un-
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200
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150

-
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an pengadaan lahan proyek infrastruktur, termasuk proyek
strategis nasional, masih kurang. Karena itu, keterlibatan
swasta menjadi solusi atas masalah pembebasan lahan.
Sebagai gambaran, setiap tahun Anggaran Penerimaan dan
Belanja Negara (APBN) hanya
mengalokasikan dana pengadaan lahan Rp 2,8 triliun. Padahal
total kebutuhan dana yang diperlukan mencapai Rp 17 triliun
per tahun. Itu baru gambaran
hitungan pembebasan lahan
dari pembangunan jalan tol.
Bastari berharap, pelaksanaan proyek strategis nasional
bisa berjalan lebih cepat setelah
terbit aturan ini. Alasannya,
aturan itu bisa menjawab kendala dalam masalah pendanaan
pembebasan lahan.
Pemerintah juga tengah menjajal upaya peningkatan pencadangan tanah melalui aset milik
pemerintah daerah dan pusat.
Saat ini, pemerintah sedang
menginventarisasi aset tanah
kementerian pusat dan daerah/
lembaga, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
serta mencari celah pemanfaatan tanah wakaf di daerah.
Selain masalah pengadaan
tanah, pemerintah juga tengah
merancang terobosan skema
pendanaan baru untuk pembiayaan infrastruktur. Beberapa
yang telah didiskusikan antara
lain mengembangkan project
bond dan infrastructure fund.
Ini penting karena masalah
pendanaan tidak hanya membelit aspek pembebasan lahan,
tetapi juga pembiayaan proyek

yang bersangkutan. Dari 225
proyek, menurut Wahyu, saat
ini baru 179 proyek yang pendanaannya jelas. Untuk proyekproyek itu dibutuhkan Rp 347
triliun dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, Rp 811
triliun dari BUMN dan BUMD.
Sedang dana yang dibutuhkan
dari swasta Rp 1.817 triliun.
Sedangkan sisanya, sebanyak
21 proyek, meski belum jelas
hitung-hitungannya, sudah memiliki mekanisme pendanaan.
Cuma, masih ada 25 Proyek
Strategis Nasional yang sampai
sekarang belum jelas mekanisme pendanaannya.
Untuk proyek-proyek ini, pemerintah mengandalkan Perpres Nomor 102/2016 tentang
Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional. Dengan terbitnya landasan hukum tersebut,
anggaran lahan yang berada di
bawah badan layanan umum
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dapat digunakan.
Pemerintah juga akan meninjau kembali proyek-proyek
yang masuk dalam daftar PSN.
Setidaknya, sampai kini, ada
lima proyek yang bakal ditinjau
kembali atau dicoret. Kelima
proyek tersebut, yakni Bendungan Loea (Sulawesi Tenggara), Segalamider (Lampung),
Bonehulu (Gorontalo), Long
Sempajong (Kalimantan Utara),
dan jalan tol Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper (Jakarta).

Proyek pesawat
Sebagian proyek itu dicoret
karena tidak didukung kemen-

terian/lembaga untuk menjadi
PSN karena akan dibangun lewat anggaran kementerian. Ada
juga yang dicoret karena nilainya di bawah Rp 100 miliar
hingga pendanaan bisa dari pemerintah daerah. Tetapi ada
juga yang dicoret karena ter-

39
kendala aspek Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW) di
daerah yang belum jelas. “Lagipula progress-nya lamban. Kalau 2018 belum ada fisiknya,
bakal dicoret,” kata Wahyu.
Karena ada proyek yang keluar, pemerintah akan menambah

Proyek Strategis Nasional
Jenis Infrastruktur

Jumlah Proyek

Bendungan
Jalan Tol
Kawasan Industri Prioritas/KEK
Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas
Sarana dan Prasarana Kereta Api
Revitalisasi Bandara
Infrastruktur Air Minum
Kereta Dalam Kota
Pos Lintas Batas Negara dan Sarana
Smelter
Jalan Nasional
Bandara Baru
Pertanian dan Kelautan
Program Satu Juta Rumah
Kilang Minyak
Pipa Gas/Terminal Elpiji
Bandara Strategis
Peningkatan Jangkauan Pipa Lebar
Infrastruktur Ketenagalistrikan
Infrastruktur Energi Asal Sampah
Sistem Air Limbah Komunal
Tanggul Penahan Banjir
Infrastruktur Iptek Strategis
Kawasan Pariwisata Strategis
Jumlah

60
47
24
13
12
11
8
7
7
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
225
Sumber: Setkab

proyek yang masuk dalam list
PSN. Makanya, pemerintah
akan merevisi Perpres Nomor
3/2016 yang menjadi dasar PSN.
Saat ini, pemerintah terus
menghimpun usulan proyek
yang akan dimasukkan dalam
daftar PSN yang baru.
Sudah ada empat kementerian yang mengajukan usulan
Proyek Strategis Nasional. Yakni Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(PU-Pera), Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perindustrian.
Kementerian PU-Pera, misalnya, mengusulkan beberapa
proyek jalan tol. Di antaranya
adalah proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Jawa Timur) sepanjang 170 kilometer
(km). Sedang Kementerian Perindustrian mengusulkan proyek
pengembangan pesawat N-235
dan pesawat R-80 serta pengembangan infrastruktur di beberapa kawasan ekonomi khusus
(KEK). Proyek dua jenis pesawat itu juga didukung oleh Kementerian Perindustrian,
Lalu, Kementerian Perhubungan mengusulkan proyek
pelabuhan Benoa (Bali) dan
Bandara Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Instansi ini
juga mengajukan proyek kereta
api dari Yogyakarta ke Komplek
Borobudur (Jawa Tengah).
Cuma, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
nama-nama proyek yang akan
diusulkan kementeriannya masuk ke daftar Proyek Strategis
Nasional sedang dibahas di
tingkat internal.
❏

Edisi Khusus
Desember 2016
Terbit 15 Desember 2016

Peluang Bisnis Kuliner
di Tahun Ayam
Bisnis kuliner senantiasa memiliki
peluang menarik di segala kondisi
ekonomi. Tak sekadar kebutuhan
pokok, bersantap juga telah menjadi
bagian gaya hidup. Simak beragam
bisnis kuliner dan kedai pilihan di
Edisi Khusus Desember 2016
sebagai sumber inspirasi Anda!

Iklan: Gedung KOMPAS GRAMEDIA, Jalan Palmerah Selatan No. 22-28 unit II Lt. 2, Jakarta Selatan 10270
Sirkulasi: Gedung KOMPAS, Jalan Gajah mada No.109-110A Jakarta 11140
Telepon: Iklan (021) 536 79909, 548 3008 Faksimile: Iklan: (021) 5369 9080, Sirkulasi (021) 260 0972
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Kedai
Kepentok Nikmat
Tongseng Entok

KONTAN/Fransiska Firlana

Menikmati aneka olahan daging entok.
Fransiska Firlana (Yogyakarta)

T

ongseng tentu bukan
nama masakan yang asing
lagi di telinga kita. Selama
ini, jika mendengar nama tongseng, kebanyakan dari kita bakal teringat pada daging kambing. Padahal, tongseng tak
melulu masakan yang menggunakan daging kambing muda.
Ada juga tongseng yang
menggunakan daging menthok
alias entok sebagai bahan utamanya. Salah satu kedai yang

terkenal menyajikan tongseng
daging entok adalah milik Kang
Tanir di Yogyakarta. Para pecinta kuliner yang sedang bertandang ke Kota Gudeg wajib
mampir ke kedai ini.
Olahan tongseng entok racikan Kang Tanir sudah sangat
kondang. Itu bisa terlihat dari
asal pembeli di kedai Kang Tanir. Mereka tidak hanya datang
dari kawasan Sleman atau Yogyakarta saja, tetapi juga dari
daerah lain. “Ada yang dari
Solo, Bogor, Jakarta. Kebanyakan yang makan di sini malah
dari luar kota,” ujar tukang parkir di depan kedai Kang Tanir.
Para pembeli dari berbagai

daerah itu datang dengan satu
alasan. Apalagi, kalau bukan
menjajal kenikmatan tongseng
entok ala Kang Tanir. Banyak
yang bilang, orang yang sekali
menjajal tongseng entok Kang
Tanir, pasti tergoda untuk
mampir lagi kendati lokasi kedai ini jauh dari keramaian Yogyakarta. Ya, kedai ini terletak di
antara hamparan kebun salak
di Turi, Sleman, Yogyakarta.
Meski lokasi kedai berada di
daerah yang jauh dari pemukiman, tetapi kedai yang diberi
nama Enthok Slenget Kang Tanir itu tak pernah sepi dari pembeli. Sejak jam 4 sore setiap harinya, pembeli sudah berda-

Memilih Lokasi Sepi
Sebelum tersohor sebagai
pengolah mentok alias entok,
Tanir tidak punya pengalaman
berbisnis kuliner. Bahkan,
pekerjaan Tanir sebelum memasak bebek adalah sopir angkutan umum.
Perkenalan pemilik kedai
Enthok Slenget Kang Tanir ini
pun terbilang tidak sengaja. Dia
menuturkan, awalnya hanya
sekadar iseng memasak entok.
Dia tidak menyangka, entok
hasil olahannya yang menggunakan bumbu tongseng mendapatkan acungan jempol dari
penikmatnya.

Menyadari adanya peluang
pasar, Tanir pun melepas profesi sebagai sopir dan membuka warung olahan entok secara
serius pada tahun 2006. “Waktu
itu yang jual olahan entok juga
belum banyak,” kata lelaki berkumis itu.
Tanir bilang, di masa-masa
awal menjajakan tongseng dan
tengkleng entok, dia hanya
mampu menjual satu atau dua
ekor saja. Baru dua tahun kemudian, jumlah entok yang dijual makin banyak.
Memang, sejak pindah ke lokasi kedainya yang sekarang,

di kawasan Turi, olahan entok
Kang Tanir semakin diburu.
“Baru dua tahunan pindah ke
sini,” katanya.
Yang menarik, Tanir tak memilih tempat yang ramai. Dia
justru mempertahankan kedainya di daerah yang jauh dari
keramaian. “Kalau buka di
tempat ramai, nanti orangorang tak tahu daerah Turi. Ya
biar kawasan ini makin dikenal
saja,” ujar dia.
Oh, iya, sekalipun sudah punya banyak pelanggan dan
memiliki nama, Tanir belum
berniat membuka cabang. ❏

tangan ke kedai milik Kang
Tanir. Menjelang magrib, warung yang berukuran sekitar 30
meter persegi itu bakal penuh
sesak. Ada yang lesehan, ada
juga yang menempati kursi
bambu panjang.
Pembeli yang datang dan memesan tongseng entok sebelum
magrib, hanya membutuhkan
waktu tunggu 10 menit untuk
bisa menikmatinya. Tapi pembeli yang datang dan memesan
sesudah magrib, harus rela menunggu antrean sekitar 20 menit
sampai 30 menit. Dan sebaiknya
jangan datang lebih dari jam
setengah tujuh malam. Saat itu,
biasanya persediaan entok di
kedai Tanir sudah habis. “Dalam sehari kami menyiapkan
15 ekor entok. Dan itu pasti habis,” tutur Kang Tanir ramah.
Daging 15 ekor entok itu habis
terjual dalam waktu tidak sampai tiga jam.
Oh, iya, kalau ingin menikmati menu tengkleng entok, Anda
harus bergerak lebih cepat. Kalau perlu, pesan terlebih dahulu.
Olahan jenis ini biasanya tandas
satu jam setelah kedai buka.
Jika sudah sampai di lokasi
kedai, silakan memesan langsung ke Kang Tanir. Si empunya
kedai senantiasa asyik di dapur
yang terletak di muka warung.
Dengan sigap Kang Tanir bakal
mengolah tongseng dengan
tingkat kepedasan yang diinginkan pembelinya. “Mau pedas
sedang atau pedas sekali?” demikian pertanyaan yang biasa
dilontarkan Kang Tanir yang
berperawakan kecil itu.
Seketika Kang Tanir akan
mengulek cabai rawit dengan
kasar. Hasil ulekan akan kembali diulek dengan merica bubuk. Bila sudah sedikit halus,
ulekan cabai dan merica dimasukkan ke dalam panci yang
berisi potongan daging entok
yang berkuah. Berikutnya, giliran garam, bumbu tongseng, dan
kecap manis yang ditambahkan.
Sambil menunggu mendidih,
biasanya Kang Tanir mengobrol
dengan pembeli.
Sekitar tiga sampai lima menit, kuah tongseng pun mendidih. Kang Tanir akan menuangkannya ke dalam piring saji
yang berukuran kecil. Sajian
tongseng entok itupun didampingi nasi hangat, potongan ketimun berukuran dadu, dan
irisan tipis daun kol.

Pakai anglo
Begitu masuk ke mulut, kuah
tongseng langsung menguasai
indra perasa. Tongseng entok
dengan tingkat pedas sedang
saja langsung bisa bisa bikin
kepala geleng-geleng. Pedas ra-

wit dan merica yang hangat tak
melunturkan kesegaran kuahnya. Sebab di sela-sela rasa pedas itu ada rasa manis dari kecap. Benar-benar mantap.
Daging entok pun empuk ketika digigit. Bumbu meresap
sempurna. Pedas dan manis sangat kental menguasai rasa daging. Dan yang pasti, daging
entok olahan Kang Tanir tidak
amis. “Banyak orang malas
mengolah entok karena dagingnya amis. Tapi saya punya tekniknya supaya bau amis hilang,”
kata Kang Tanir sambil sibuk
menggongseng daging.
Rasa pedas bisa jadi memacu
Anda untuk lekas menandaskan
hidangan. Tapi bila ingin menikmatinya, campurkan potongan
ketimun ketika memakan daging dan kuahnya. Ketimun
akan membantu mengurangi
rasa pedas.
“Nggak sia-sia jauh-jauh ke
sini. Benar-benar enak, nikmat,
dan lain daripada yang lain
tongseng ini,” ujar Adrian yang
datang dari Jakarta. Adrian
mendapat rekomendasi kedai
Kang Tanir dari internet.
Untuk mendapatkan daging
yang empuk, Kang Tanir merebus daging entok selama dua
setengah jam. Perebusan dilakukan dengan menggunakan
kayu bakar. Daging pun dimasak bersama dengan bumbu
tongseng di atas anglo yang
menggunakan arang. “Belum
mampu beli gas. Biar rasanya
lebih nendang,” ujar Kang Tanir
sambil bercanda.
Selain menyediakan tongseng
entok, Kang Tanir juga menjual
tengkleng entok. Anda juga bisa
memesan balungan alias tulang
entok. Balungan entok ini memiliki citarasa yang manis. Tidak ubahnya masakan semur.
Olahan yang pas menyebabkan
tulang-tulang entok menjadi
nikmat saat disesap.
Kang Tanir bilang, enthok itu
dagingnya lebih banyak ketimbang bebek. Selain itu, entok
lebih mudah didapat. Kang Tanir mendapatkan entok dari
pemasok. “Saya tak sempat pelihara sendiri,” tutur dia.
Untuk menikmati seporsi
tongseng entok, Anda cukup
menebus seharga Rp 25.000.
Sedang balungan entok ditawarkan dengan harga Rp 17.000
per porsi.
❏

Enthok Slenget
Kang Tanir
Pasar Agropolitan
Pules, Donokerto, Turi,
Sleman, Yogyakarta
No. telp: 081804338944
Koordinat GPS:
-7,653878, 110,3793750

