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Pabrik Holcim
di Tuban
Mulai Dibangun
Bahan baku utama semen berupa batu gamping dan
lempung akan diambil dari tambang di sekitar pabrik.
Asni Harismi

P
ANTARA/ROSA PANGGABEAN

PERTAMINA GANDENG MANDIRI: Executive Vice President Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd (PHE ONWJ) Ignatius Tenny Wibowo (kedua dari
kiri) bertukar dokumen dengan Executive Vice President Bank Mandiri Supriyusman disaksikan Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca
Nelwan Mok (kiri) dan Direktur Keuangan PHE Hemzairil (kanan) dalam perjanjian kerja sama antara Bank Mandiri dan PHE ONWJ di Jakarta,
kemarin. Bank Mandiri menyediakan layanan bagi PHE ONWJ untuk pembayaran secara elektronik kepada rekanan hingga pembayaran pajak.

BRI akan Turunkan Margin Bunga Jadi 8%
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
(BRI) berencana menurunkan
pendapatan bunga bersih (net
interest margin/NIM) dari posisi
9% menjadi 8%. Penurunan itu
akan diimbangi dengan peningkatan jaringan-jaringan
kerja dan layanan bank.
Kepala Divisi Bisnis Mikro
BRI Windiartono saat peluncuran BRI Pasar Rakyat di
Tangerang, kemarin, mengatakan BRI akan menurunkan
bunga kredit dalam upaya
mengurangi keuntungan dengan memperbanyak jaringanjaringan dan pelayanan yang

lebih prima.
Bunga kredit BRI yang saat
ini berkisar 14% diperkirakan
pada tahun depan akan bergerak turun. Penurunan itu
dilakukan agar debitur dapat
menyerap dana perbankan lebih besar lagi.
Saat ditanya mengenai kredit
usaha rakyat (KUR), Windiartono menerangkan BRI telah
menyalurkan kredit tersebut
sebesar Rp1,4 triliun.
“Misalnya untuk pasar
UMKM di Tangerang ini. Pasar
di sini sangat besar dan menjadi
tantangan bagi BRI untuk terus

meningkatkan keberadaan
KUR di pasar ini,” ujarnya.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sampai saat ini masih
mempertahankan suku bunga
acuan (BI rate) sebesar 6,5%.
Sebagai perbandingan, bank
sentral di Eropa dan Amerika
Serikat (AS) telah mematok
bunga utamanya mendekati
0%.
Menurut Windiartono, dalam
kondisi ini, BI mempunyai kebijakan lain. Apabila suku bunga
Eropa maupun Amerika Serikat turun, tidak serta-merta BI
menurunkan suku bunganya.

“BI melihat situasi dan kondisi
pasar Indonesia yang sangat
kompleks,” ujarnya.
Ia menilai mempertahankan
posisi BI rate merupakan upaya
menjaga investor asing agar tetap bermain di pasar domestik
yang merupakan salah satu
daya tarik.
Langkah itu dimaksudkan
untuk menahan para investor
asing tersebut agar tidak mengalihkan dana mereka ke negara lain. Selain itu, kebijakan
itu untuk mempertahankan
likuiditas rupiah tetap terjaga.
(*/Ant/E-4)

SEKILAS INFO
Tirta Investama Danone Aqua
Raih PR Society Award 2010

DHL Indonesia-Modern Internasional
Luncurkan DHL Express Service Point

MI/ROMMY PUJIANTO

DOK DHL

PRESIDENT Public Relation Society Magdalena Wenas (kanan)
menyerahkan trofi PR Society Award 2010 kepada Corporate
Communication PT Tirta Investama Danone Aqua Troy Pantouw pada acara PR Society Annual Conference di Jakarta,
kemarin.
Troy Pantaouw mendapat penghargaan PR Society Award 2010
karena memiliki prestasi luar biasa dalam pengabdiannya sebagai
ahli strategi komunikasi (communication strategy). Troy dianggap berprestasi karena berada di balik gagasan-gagasan kreatif
program-program komunikasi Danone Aqua seperti bagaimana
mengomunikasikan program Aqua Lestari sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang inovatif.

SENIOR Technical Advisor PT Birotika Semesta/DHL Express
Indonesia Ahmad Mohamad (kiri) bertukar naskah kerja sama
dengan Director PT Modern Internasional Tbk Lim Djwe Khian di
sela peresmian DHL Express Service Point di kawasan Terogong
Raya, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Senin (13/12).
DHL Service Point merupakan kerja sama kemitraan DHL
Express–Modern Internasional yang menawarkan lokasi drop-off
yang mudah dijangkau oleh walk-in pelanggan yang ingin mengirimkan dokumen dan paket ekspres ke luar negeri dari Indonesia.
Karena diperkuat jaringan yang terletak strategis di seluruh penjuru pulau, gerai-gerai DHL Service Point dapat dengan mudah
diakses pelanggan.

Pembangunan Perumahan
Gaet Kontrak Baru Rp945 Miliar
PT Pembangunan Perumahan
Tbk (PP) membukukan kontrak
baru senilai Rp945 miliar dalam
dua bulan terakhir. Dengan
begitu, hingga November 2010,
nilai kontrak baru PP telah
mencapai Rp5,28 triliun atau
naik 17,33% jika dibandingkan
dengan nilai perolehan kontrak
baru per September 2010 yang
mencapai Rp4,5 triliun.
Dalam keterangan tertulis
yang dirilis kemarin, Direktur
Utama PP Musyanif mengatakan kontrak baru yang didapatkan perseroan dalam dua bulan
ini dinilai signifikan untuk
pendapatan di 2010. ”Perolehan
kontrak ini sudah sesuai dengan
target perseroan. Saat ini, kami

masih menunggu pengumuman
kontrak-kontrak bernilai besar
di bulan Desember 2010 ini, seperti power plant combine cycle di
Cilegon, Jembatan Siak IV, dan
beberapa gedung pemerintah.”
Adapun kontrak baru yang
diraih dalam dua bulan terakhir antara lain pembangunan
Gedung Islamic Centre Jakarta
senilai Rp227,8 miliar dan jalan
layang nontol Antasari-Blok M
paket Cipete senilai Rp309,3 miliar. Jalan ini memiliki panjang
flyover 1.170 meter, on ramp 20
meter, dan off ramp 155 meter.
Menurut Musyanif, sebagian
besar kontrak baru disumbangkan oleh Divisi Operasi II
Wilayah Jakarta dan Jawa Barat

dengan total sebesar Rp672 miliar. Disusul Divisi Operasi III
Wilayah Jateng, Jatim, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, dan Papua
dengan total Rp244 miliar.
Dengan penambahan kontrak baru ini, nilai order book
hingga November 2010 mencapai Rp7,8 triliun. Adapun
proyek carry over dari 2009
sebesar Rp2,6 triliun.
Pada triwulan III 2010 lalu,
PP mencatat laba bersih sebesar
Rp46,6 miliar atau naik 61,7%
jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih pada periode
sama tahun lalu Rp28,81 miliar.
Kenaikan tersebut didukung
meningkatnya perolehan kontrak baru dan pendapatan serta

membaiknya margin profitabilitas perseroan. Hingga triwulan III 2010, PP telah membukukan pendapatan sebesar Rp2,26
triliun. Margin laba bersih naik
menjadi 2,1% dari 1,12% pada
triwulan III 2009.
Kenaikan margin ini disebabkan meningkatnya kemampuan
menghasilkan pendapatan
yang lebih tinggi serta efisiensi
dan inovasi yang dilakukan.
Musyanif menambahkan,
selain sektor konstruksi dan
investasi, perseroan juga berencana untuk meningkatkan
porsi usaha sektor properti
dari 5%-6% akan ditingkatkan
secara bertahap sebesar 20%
hingga tahun 2014. (Atp/E-4)

T Holcim Indonesia
Tbk merealisasikan
pembangunan pabrik
semen baru di Tambakboyo, Tuban, Jawa Timur,
dengan investasi US$450 juta.
Pabrik dengan kapasitas 1,7 juta
ton per tahun itu dimaksudkan
untuk memperluas cakupan
produksi Holcim, terutama pasar Indonesia bagian timur.
“Dengan adanya pabrik baru
ini, kami akan bisa meningkatkan layanan dan jaminan
pasokan semen kami kepada
para pengguna di Jawa Timur,
Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian Timur,” ungkap
Presiden Direktur PT Holcim
Indonesia Eamon Ginley saat
peletakan batu pertama pembangunan pabrik, kemarin.
Pembangunan pabrik yang
berlokasi 30 kilometer dari
pusat Kota Tuban itu diperkirakan akan selesai pada 2013
mendatang. Pabrik tersebut
akan beroperasi menghasilkan
berbagai jenis kemasan semen
sak dan semen curah. Bahan
baku utama berupa batu gamping dan lempung (tanah liat)
akan diambil dari tambang di
sekitar pabrik yang persediaannya cukup untuk 50 tahun.

Selain itu, akan dibangun
pula dermaga khusus serta
sistem pengangkutan batu
bara sebagai sumber energi
penggerak pabrik yang diambil dari Kalimantan. Adapun
kebutuhan listrik pabrik akan
dipasok dari PLN.
“Permintaan bahan bangunan di Jawa Timur dan Bali
sangat besar. Dengan adanya
pabrik yang baru ini, kebutuhan tersebut akan dapat
dipenuhi dengan biaya yang
lebih efisien,” imbuh Eamon.
Lokasi Tuban juga dipilih
dengan pertimbangan Jawa
Timur memiliki pelabuhan
laut dalam. Dengan demikian,
Holcim bisa dengan mudah
memasok semen ke luar Jawa
dan pasar Asia Tenggara.
Pabrik semen di Tuban ini
merupakan pabrik ketiga milik
Holcim di Pulau Jawa. Pabrik sebelumnya di Bekasi, Jawa Barat,
dan Cilacap, Jawa Tengah punya
kapasitas gabungan per tahun
mencapai 8,3 juta ton klinker
(setara 9,96 juta ton semen).
Bergairah
Secara industri, pasar semen nasional saat ini memang
sedang bergairah. Asosiasi
Semen Indonesia (ASI) mencatat, hingga akhir November
2010, konsumsi semen telah

mencapai 36,8 juta ton dan
diperkirakan akan bertambah
lagi 3,5 juta ton bulan ini.
“Total konsumsi tahun ini
mencapai 40,3 juta ton atau
naik 6% dari konsumsi tahun
lalu sebesar 38 juta ton,” kata
Ketua Umum Asosiasi Semen
Indonesia Urip Timuryono
pada kesempatan yang sama.
Sementara itu, dari sisi produksi, saat ini produksi semen
nasional telah mencapai 39,95
juta ton. Jumlah ini telah termasuk ekspor semen Indonesia
sebesar 700 ribu ton.
Hingga saat ini, beberapa
pabrik baru lain juga telah berdiri dan menambah kapasitas produksi. PT Semen Gresik dan PT
Semen Tonasa masing-masing
menambah kapasitas produksi
sebanyak 2,5 juta ton, serta Andalas 1,6 juta ton per tahun.
Pada kesempatan sama, Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan pembangunan
pabrik semen baru akan menaikkan kapasitas produksi
semen dalam negeri dari 52
juta ton tahun ini menjadi 63
juta ton pada 2013.
“Itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri
yang mencapai 52 juta ton pada
2013,” kata Hidayat. (E-2)
asni@mediaindonesia.com

