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Daripada pakai bea keluar, larang saja
sekalian karena kebutuhan belum cukup.
Ayu Rifka, Sekretaris Jenderal
Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia
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Pengawasan Barang Beredar

Penjualan kabel kepada PT PLN turun 74%
Francisca Bertha Vistika
JAKARTA. Pesta demokrasi
pemilu 2014 menghambat kinerja PT KMI Wire and Cable
Tbk. Pasalnya, beberapa proyek pemerintah harus tertunda. Order kabel dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
yang seret membuat kinerja
emiten berlabel KBLI di kuartal II anjlok.
Asep Kusno, Sekretaris Perusahaan PT KMI Wire and
Cable Tbk memproyeksikan
pendapatan dari hasil berjualan kabel akan turun dari tahun lalu. Sepanjang 2013, KMI
Wire berhasil meraup penjualan Rp 2,5 triliun.
Kuartal pertama tahun ini,
pendapatan KMI Wire anjlok
15% dibandingkan periode
sama tahun lalu menjadi Rp
500,21 miliar. Penjualan kabel
ke PLN yang merosot 74% jadi
sebab. Pendapatan kabel dari
pemerintah kuartal pertama
tahun lalu sebesar Rp 133,49
miliar. Di tiga bulan pertama
tahun ini, penjualan ke pemerintah hanya Rp 32,26 miliar.
Asep menuturkan, order
kabel menipis salah satunya
karena perusahaan selektif
memilih tender kabel yang diadakan PLN, utamanya memilih proyek dengan margin positif. "Proyeksi kuartal II-2014,
penjualan bersih dan laba ma-

sih turun dibanding tahun sebelumnya," kata Asep, Senin
(26/5). Sekadar informasi, di
triwulan kedua tahun lalu,
pendapatan KMI Wire mencapai Rp 1,34 triliun.

Konsumen baru
Selain pasar domestik sepi,
pendapatan KMI Wire juga
tertekan oleh ekspor kabel.
Ekonomi global yang belum
membaik menyebabkan pesanan kabel dari luar negeri
turun. Tapi perusahaan ini tak
patah arang untuk menggenjot ekspor dengan menggaet
konsumen anyar. "Ada konsumen baru dari Filipina dan
Jepang," kata Asep tanpa menyebutkan rinci soal penjualan di kedua negara itu.
Dilihat dari laporan keuangan, pasar Asia Pasifik masih
mendominasi penjualan KMI

Wire, yakni 60%. Namun, terjadi pergeseran pasar. Di
kuartal pertama tahun lalu,
porsi ekspor KMI Wire ke
Eropa masih 0,4%. Pada tiga
bulan pertama tahun ini, sumbangan penjualan ekspor naik
tajam menjadi 19,4%.
Pun begitu dengan pasar
Afrika, secara year on year
kontribusinya turun dari 27,4%
menjadi 17,13%. Penurunan
paling parah pasar Australia
dari semula 21%, di kuartal
pertama tahun ini, kontribusi
pendapatan cuma 3,17%.
Sampai Maret 2014, belanja
modal KMI Wire yang terserap
Rp 9,5 miliar. Sebagian besar
digunakan untuk uang muka
mesin baru, sertifikasi tanah,
dan pembelian kendaraan
operasional. "Kuartal II-2014
tak ada ekspansi, kami persiapan capex untuk mesin baru
di 2015," ujar Asep.
■

Penjualan PT KMI Wire Cable Tbk
Kuartal I-2014

Kuartal I-2013

Rp 32,26 miliar
Rp 449,81 miliar

Rp 133,49 miliar
Rp 412,34 miliar

Rp 10,93 miliar
Rp 576,46 juta
Rp 3,52 miliar
Rp 3,11 miliar

Rp 21,68 miliar
Rp 9,29 miliar
Rp 172,34 juta
Rp 11,79 miliar

Lokal
Pemerintah
Bukan pemerintah

Ekspor
Asia Pasifik
Australia
Eropa
Afrika
Sumber: Bursa Efek Indonesia
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Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi meninjau hasil pengawasan barang beredar di Kementerian Perdagangan,
Jakarta Pusat, Rabu (28/5). Pelaksanaan pengawasan barang yang beredar di pasar dengan parameter Standar Nasional
Indonesia (SNI) salah satunya wajib memenuhi ketentuan pencantuman label dalam bahasa Indonesia.

■ ELEKTRONIK

Polytron Targetkan Jual 6.000 Unit Tablet
JAKARTA. Pasar tablet yang
semakin berkembang membuat PT Hartono Istana Teknologi serius terjun di bisnis
ini. Perusahaan yang memegang merek Polytron itu meluncurkan tablet Cosmica
T7800. Sampai akhir tahun,
Polytron menargetkan penjualan sebanyak 6.000 unit.
Santo Kadarusman, Public
Relation and Marketing
Event Manager Polytron mengatakan, selain fokus berjualan di ponsel pintar atawa
smart phone, perusahaan juga
gencar memasarkan tablet.
"Walaupun persentase market
share tablet masih kecil, kita
optimistis akan mencatat kenaikan dari segi ini," ujar Santo, Rabu (28/5).
Asal tahu saja, sebelumnya,

Polytron dikenal sebagai produsen elektronik peralatan
rumah tangga dan audio video. Kemudian, di bulan Maret
2011, Polytron mampu memproduksi ponsel fitur. Melihat
ceruk pasar gadget yang terus
tumbuh, Polytron mulai berani merambah untuk memproduksi ponsel pintar pada tahun 2012. Kini, Polytron sudah
memiliki 27 seri ponsel pintar
berbasis Android.
Nah, animo masyarakat
yang tinggi terhadap produk
gadget mendorong Polytron
menelurkan tablet. "Apalagi,
kita mengeluarkan tablet ini
dengan harga murah," jelas
Santo.
Satu unit tablet Polytron
Cosmica T7800 dibanderol
seharga Rp 2,499 juta. Selain

mendapatkan tablet, dengan
harga tersebut, konsumen
bisa mendapatkan hardcase
dan bluetooth Jabra gratis.
Sebenarnya, Polytron sudah
mengeluarkan tablet pertama-

Lewat tablet,
Polytron
targetkan
pendapatan
naik 5%-20%
nya di bulan Februari 2012.
Namun, belum tablet tersebut
belum sempat dipasarkan karena hanya untuk karyawan
internal. "Karena memang
waktu itu kita stok hanya 800

unit," kata Santo.
Lewat produk barunya ini,
Polytron yakin bisa meraup
kenaikan pendapatan antara
5% hingga 20%. Menurut Santo, penjualan Polytron masih
didominasi oleh produk home
appliances dan audio video.
Misalnya, pendapatan DVD
player bisa menyumbang
hingga 20% terhadap total
penjualan.
Untuk saat ini, tablet Cosmica masih belum diproduksi
di Indonesia. Polytron masih
mengimpor tablet yang berwarna putih ini dari China.
Perusahaan ini baru akan
memproduksi tablet Cosmica
di Indonesia mulai awal tahun
2015.
Sinar Utami

Gerai

Kecepatan Komunikasi dan Pertumbuhan Ekonomi

B

erbagai studi menunjukkan bahwa kecepatan telekomunikasi punya korelasi dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi.
Dengan meningkatkan kecepatan perpindahan informasi, telekomunikasi dengan telepon genggam dan internet
meningkatkan produktivitas
dan efisiensi, membuka pasar-pasar baru dan segala
macam bisnis terkini yang
melibatkan penggunaan gadget-gadget mutakhir.
Studi oleh GSM Association, Deloitte, dan Cisco menunjukkan bahwa perpindahan dari jaringan data generasi kedua (2G) ke generasi
ketiga (3G) di 96 jenis pasar
dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi 10% dan pendapatan domestik bruto
(PDB) per kapita mengalami
kenaikan 0,15% poin. Dalam
studi lainnya, terhitung antara 2005 dan 2010, kenaikan
100% dari pengguna mobile
data meningkatkan PDB per
kapita 0,5% poin.
Negara-negara dengan
penggunaan 3G yang tinggi,
seperti Rusia, Korea Selatan,
dan Inggris raya mengalami
kenaikan PDB per kapita lebih dari 1% poin. Namun PDB
India tidak naik, mengingat
3G baru diperkenalkan di tahun 2011 setelah bertahun-

tahun mengalami stagnasi
birokrasi.
Secara umum, kenaikan
penggunaan mobile broadband data dengan kecepatan
tinggi mempunyai korelasi
positif dengan pertumbuhan
ekonomi. Data menunjukkan
demikian.
Seiring dengan pertumbuhan teknologi ini, perlu
juga dilakukan sosialisasi
dan edukasi publik akan pentingnya produksi kreatif dalam berbagai bentuk derivatif
dan penghargaan hak atas
kekayaan intelektual (HAKI).
Karena, seiring dengan semakin maraknya pemakaian
smartphone dan internet, semakin besar kapasitas serap
pasar konten. Berbagai model
bisnis e-commerce sudah kadaluwarsa dalam sekejap.
Persaingan konten dan infrastruktur telekomunikasi sudah berubah.
Indosat dan Telkom, misalnya, sudah memfokuskan
diri pada internet dan konten
berbasis internet. Bahkan
Telkom sudah memiliki online retailer ebook bernama
Qbaca, seperti GetScoop dan
Wayang Force.
Perkembangan bisnis
konten yang erat hubungannya dengan kemajuan infrastruktur teknologi sangat luar
biasa. DailyCandy.com sudah

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta

Diperlukan
infrastruktur
teknologi yang
mendukung
kecepatan tinggi
transfer
informasi.

tutup pintu, padahal ini adalah majalah online berbasis
email yang paling berhasil
sejak tahun 2000. Kini, kurasi konten sudah berjalan secara otomatis dan menguntungkan konsumen dengan berbagai
program
yang

user-created, seperti Yelp.
Berbagai bentuk revenue
model yang dulu tidak terpikirkan, misalnya LongReads.
com, Medium.com Matter, dan
Byliner.com yang mempunyai
visi menjadi kurator informasi longform journalism terbaik di internet, mulai menggaet pujian. Para pelanggan
membayar nominal kecil per
bulan untuk membiayai kegiatan-kegiatan mereka.
Business model dan revenue model seperti ini akan
berkembang terus seiring dengan tingginya pemakaian
smartphone dan internet sebagai sumber informasi terpercaya. Dan ini berarti, semakin diperlukannya infrastruktur teknologi yang
mendukung kecepatan tinggi
transfer informasi.
Content provider di Asia
masih belum semarak di Silicon Valley and negara-negara maju berbahasa Inggris
lainnya. Namun, Singapura
telah memposisikan diri sebagai hub intellectual property
termasuk hub content provider dan information technology (IT). Dengan infrastruktur
internet mencapai 1 Gbits per
detik, Singapura siap menjadi Silicon Valley-nya Asia.
Dan di abad Asia yang
berbasis informasi ini, pasca-industrialisme sudah se-

makin terasa. Indonesia juga
sudah mulai merambah bidang ini. Beberapa pengusaha konten digital termasuk
animasi telah mendirikan
perusahaan di Singapura
untuk mengapitalisasikan
berbagai fasilitasnya, termasuk juga kredibilitas internasional.
Kerajaan bisnis bisa didirikan dengan hanya mengandalkan infrastruktur Internet
dan telepon genggam yang
sudah semakin merambah ke
pelosok dunia. Kombinasikan
dengan pasar internasional
yang dimotori oleh iTunes,
Google top ranking, dan Amazon best sellers list, Anda memiliki dunia yang tanpa batas.
Para pebisnis pasca-industrialisme kini mempunyai pilihan untuk mendirikan perusahaan mereka dengan nexus legal di mana
saja, mengingat geografi bukanlah lagi masalah dengan
berbagai teknologi gadget mutakhir dan koneksi Internet
yang memadai. Tantangan
bagi Indonesia untuk mengambil kesempatan emas ini.
Bisakah Indonesia menjadi nexus impian para pengusaha teknologi dan konten
digital? Bisakah Indonesia
menyaingi Singapura? Kita
tunggu.
■

Industri Penyamakan Minta
Pelarangan Ekspor Kulit
JAKARTA. Kesulitan bahan baku membuat para pengusaha
yang tergabung di dalam Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI) meminta kepada pemerintah untuk melarang
ekspor kullit sapi dan kambing. Saat ini, ekspor kulit sapi
dan kambing masih dikenai bea keluar sebesar 30% sampai
35%.
Ayu Rifka, Sekretaris Jenderal APKI mengatakan, saat
ini, produksi kulit domestik masih belum mencukupi untuk
kebutuhan industri penyamakan. Dengan ekspor diperbolehkan, persediaan bahan baku semakin seret. "Daripada
pakai bea keluar, larang saja sekalian karena kebutuhan
dalam negeri belum cukup," kata Ayu, Rabu (28/5).
Sebagai gambaran, dalam setahun, permintaan dalam
negeri mencapai 20 juta lembar kulit sapi dan 15 juta lembar kulit kambing. Namun, Kementerian Pertanian hanya
memperbolehkan memotong sapi sebanyak 5 juta setiap
tahun. Satu ekor sapi menghasilkan satu lembar kulit. Dari
produksi itu, ekspor kulit sapi sebanyak 1,1 juta lembar
saban tahun. Sedangkan ekspor kulit kambing sepanjang
tahun 2013 mencapai 500.000 lembar.
Walaupun pelarangan ekspor belum bisa mencukupi semua kebutuhan di dalam negeri, Ayu bilang, setidaknya hal
itu masih bisa membantu menambah pasokan kulit bagi
industri. "Sebetulnya, pemerintah sudah menaikkan bea
keluar. Kalau bisa dilarang, saya akan bilang ke Menteri
Perdagangan," ujar MS Hidayat, Menteri Perindustrian.
Benediktus Krisna

Gapmmi: Harus Ada Label
Kandungan Babi di Kemasan
JAKARTA. Gabungan Pengusaha Makanan Minuman
(Gapmmi) meminta kepada pemerintah untuk menindak
importir dan pedagang nakal yang menjual produk kandungan babi tanpa mencantumkan di kemasan. Menurut
Gapmmi, setiap produsen wajib mengikuti aturan yang
berlaku di Indonesia, baik dari komposisi bahan sampai
bahan pengawet yang digunakan.
Franky Sibarani, Sekretaris Jenderal Gapmmi mengatakan, produk yang memiliki kandungan babi masih boleh
beredar di pasar. Syaratnya, harus ada pencantuman label
kandungan babi di dalam kemasan. "Agar semua orang
yang ingin membeli mengetahuinya," kata Franky, Kamis
(29/5).
Dalam siaran resminya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa produk keripik kentang
merek Bourbon, cokelat Cadbury (Dairy Milk Roast Almond), dan Cadbury (Milk Hazelnut) terbukti mengandung
babi. Namun, produsen produk tersebut tidak mencantumkannya dalam kemasan.
Dari ketiga produk tersebut, hanya Cadbury (Milk Hazelnut) yang tidak terdaftar di BPOM. Bourbon yang diproduksi oleh Bourbon Corporation memiliki nomor izin edar
BPOM RI ML 255503035123. Sementara, Cadbury (Dairy
Milk Roast Almond) terdaftar di Badan POM dengan nomor
izin edar BPOM RI ML 841601105136. Atas pelanggaran itu,
BPOM memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar.
Menurut Franky, produk yang tidak masuk dalam daftar
merupakan ilegal. "Produk yang resmi beredar di Indonesia
itu pastinya memiliki nomor izin edar yang biasanya ditandai dengan BPOM RI ML (disertai angka)," jelas Franky.
Sinar Utami

