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Kami menutup sementara pabrik di
Karawang untuk mengurangi produksi.
Jusup A Sayono, Direktur & Sekretaris
Perusahaan PT Polychem Indonesia

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 7 November 2014

Presdir Astra Terima Penghargaan ABLA 2014

Pabrik tutup sementara mulai awal November 2014
Fransisca Bertha Vistika

tupan pabrik hanya sementara
dan tidak permanen. Sehingga
nantinya, perseroan masih
bisa mengoperasikan pabrik
itu kembali.
Manajemen akan memanfaatkan waktu penutupan ini
sementara ini untuk pemeliharaan mesin. Selain itu, Jusup memastikan tidak ada
pemutusan hubungan kerja
(PHK) terhadap pekerja di
pabrik poliester di Karawang
tersebut. "Kami memberi cuti
bagi karyawan di pabrik Karawang," tambah Jusup.
Meskipun demikian Jusup
mengaku belum memiliki rencana kapan pabrik tersebut
kembali beroperasi. Ia hanya
bilang, operasional pabrik
Karawang sesuai dengan permintaan poliester. Sebagai
gambaran saja, selain memiliki pabrik di Karawang, Polichem juga memiliki pabrik di
Merak dan Tangerang.

2014, Polychem memprediksi
penjualan 2014 tak jauh berbeda dengan 2013. Tahun lalu,
JAKARTA. Produsen serat
ADMG mencatatkan pendasintetis fiber atau poliester PT
patan US$ 505,32 juta.
Polychem Indonesia Tbk
Semula, manajemen mem(ADMG) terpaksa menutup
prediksi penjualan 2014 bisa
sementara salah satu dari tiga
naik 10% . Namun, target ini
pabriknya. Keputusan tersesulit tercapai, lantaran perbut menyusul terjadinya pemintaan permintaan turun
nurunan penjualan poliester
dan beban produksi naik akimilik perseroan.
bat kenaikan harga bahan
Direktur dan Sekretaris
baku.
Perusahaan PT Polychem InJusup bilang, salah satu badonesia Jusup Agus Sayono
han poliester yang naik harga
kepada KONTAN, Kamis
itu adalah: etilena yang naik
(6/11) menceritakan, saat ini
harga dari US$ 1.200 per ton
permintaan terus turun. "Kami
menjadi US$ 1.400 per ton.
harus mengurangi produksi
Kenaikan harga terjadi karena
dengan cara menutup semenpabrik etilena banyak tutup.
tara pabrik di Karawang mulai
Di sisi lain, produk olahan
awal November ini," katanya.
etilena berupa mono etilena
Mengacu laporan keuangan
glycloc (MEG) justru turun
Polychem, per September
harga. Bahkan harganya turun
2014, penjualan poliester permenjadi US$ 1.000 per ton
seroan tercatat US$ 151,17
atau turun lebih murah dari
juta. Angka ini turun 4,5% jika
harga bahan bakunya. "Mau
dibandingkan penjualan petidak mau, kami jual produk
riode yang sama tahun lalu Harga bahan baku naik
dengan harga merugi," kata
senilai US$ 158,33 juta.
Jusup.
Adapun dampak penutupan
Melihat perkembangan penKondisi inilah yang membupabrik poliester di Karawang jualan sampai September at pendapatan Polychem di
itu langsung mesembilan bulan pernurunkan kapasitama tahun ini turun
Kinerja Polychem Indonesia Tbk
tas produksi per4,25% menjadi US$
(dalam juta dolar AS)
seroan dari 12.000
358,43 juta jika diton per bulan
bandingkan dengan
Kuartal III 2014
Kuartal III 2013
menjadi 8.000 ton Pendapatan
pendapatan pada
358,43
374,37
per bulan. Namun
periode yang sama
-15,24
12,91
begitu, Agus me- Laba (rugi)
2013 senilai US$
mastikan, penu■
Sumber: RTI 374,37 juta.

Dok. Astra International

Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto (kanan) berbincang dengan Richard S. Wellins Ph.D, Senior
Vice President Development Dimensions International, salah satu juri Asia Business Leaders Awards (ABLA) 2014 pada
malam anugerah ABLA 2014 yang diselenggarakan CNBC di The St. Regis, Singapura, Kamis malam (6/11). Prijono
Sugiarto menjadi CEO pertama dari Indonesia yang mendapatkan anugerah dari Asia Business Leader of The Year Award
sejak program tersebut pertama kali dilaksanakan 13 tahun yang silam.

Perang Diskon Mobil

Cara Terakhir agar Jualan Laris Manis
Fransisca Bertha Vistika

K

abar baik bagi
Anda yang ingin
membeli mobil.
Menjelang akhir tahun
ini, banyak diler mobil
yang menawarkan diskon
jutaan rupiah. Tak
tanggung-tanggung,
diskon bisa sampai Rp 30
juta rupiah. Diler mana
yang menawarkan diskon
paling besar?

MENJELANG akhir tahun,
diler mobil rajin menyapa
pelanggan untuk menawarkan mobil dengan tawaran
diskon. Ada kesan, antara
satu diler dengan diler
lainnya melakukan perang
diskon. Mereka menawarkan
diskon mulai dari jutaan
sampai puluhan juta rupiah.
Bagi Anda yang mencari
mobil baru, ini tentu menjadi
kabar baik. Banyak diler
mobil banyak memberikan
potongan harga demi
mengejar target penjualan
dan mengurangi stok mobil
di dilernya.
Hasil penelusuran KONTAN di banyak diler mobil,
tawaran diskon tak hanya
berlaku bagi mobil seri
lawas. Mobil baru juga ada

Rahasia Sukses P & G

P

erusahaan raksasa dunia P&G memiliki beberapa rahasia sukses sehingga bisa tumbuh seperti
sekarang. Dua dari beberapa
rahasia sukses adalah kombinasi manis antara sains dan
mendengarkan konsumen.
Hasilnya, omzet P&G
mencapai US$ 84,17 miliar
pada 2013. Kontribusi terbesar dari bisnis Pampers sebesar US$ 8 miliar setahun.
P&G go public sejak 1890
Kini mereka mempekerjakan
135.000 pegawai dan produknya tersebar di 80 negara.
P&G mempelopori produk-produk unggulan yang
sangat dibutuhkan konsumen. Fiturnya pun sesuai
harapan konsumen.
Mereka juga memelopori
periklanan modern dengan
menyeponsori berbagai aktivitas publik seperti acara radio dan TV. Tak hanya itu,
market research telah mereka
lakukan sejak 1920an dengan
"field girls" mereka melakukan
canvassing dan mewawancarai ibu rumah tangga.
Berdasarkan kesimpulan
dari riset tersebut, P&G
menggelar riset produk di laboratorium. Hasilnya memang luar biasa. Penetrasi
dan penguasaan produk P&G
di pasar kian kuat.
Jika kita kilas balik ke be-

lakang, P&G didirikan tahun
1837 di Cincinnati, Ohio,
Amerika Serikat oleh imigran
Inggris pembuat lilin bernama William Procter dan si
pembuat sabun James Gamble. Produk pertama mereka
P&G adalah sabun Ivory yakni pada 1879.
Sabun berwarna putih revolusioner ini bisa dipakai
untuk mandi dan mencuci
baju. Saat itu, Ohio dikenal
dengan produk-produk sisa
hewani termasuk lard yang
digunakan sebagai bahan
baku sabun.
Pada 1940 mereka meluncurkan detergen Tide yang
revolusioner dengan Komponen X-nya. Tide merupakan
pionir produk detergen di
Amerika Serikat, yang dipakai untuk mesin cuci generasi
pertama. Produk selanjutnya
yang revolusioner saat itu
adalah Crisco minyak goreng
nabati shortening. Di masa
itu, minyak goreng berasal
dari hewan.
Kini P&G memiliki 25
merek yang masing-masing
bernilai miliaran dollar Amerika Serikat, termasuk Crest,
Head & Shoulder, Charmin,
Tampax, Vicks Vaporub, Olay,
Pantene, Gillette, Wella, Clairol, Mr. Clean, Duracell, OralB, Pur dan Swiffer. P&G pernah memiliki divisi makan-

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta
an, yang kini diakuisisi oleh
perusahaan lain. Salah satunya keripik kentang melengkung Pringles yang bungkusnya berbentuk tube. Kini fokus P&G ke produk pembersih,
kesehatan, kecantikan tubuh,
higienis, pewangi ruangan,
dan parfum branded.
Sebagai salah satu pemasang iklan terbesar dunia,
P&G turut membentuk industri periklanan dengan konsep
sponsorship acara drama di
radio dan televisi. Saat itu,
sabun Ivory menyeponsori
acara tersebut. Karenanya
dikenal istilah soap opera
alias opera sabun.
Di masa krisis ekonomi
di Amerika Serikat, acaraacara ini mempunyai pende-

ngar yang besar jumlahnya
dan merupakan cara ampuh
untuk mencapai konsumen.
Pada Perang Dunia Kedua, P&G menjadi pemasok
sabun gliserin yang sangat
berharga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Di
saat yang sama, detergen
Tide mulai melonjak omzetnya. Saat perang berakhir,
Generasi Baby Boomer lahir
sehingga produk diaper kertas Pampers dan detergen
Tide juga turut menikmati
efeknya. Pampers menguasai
92% pangsa pasar.
Jadi good timing juga berperan dalam sukses P&G. Di
samping itu, mereka mampu
memenuhi kebutuhan sesuai
perubahan zaman merupakan kunci sukses berikutnya.
Di tahun 1957, mereka
mengakuisisi tisu rol Charmin. Tisu rol ini dikenal sangat lembut namun kuat dibandingkan dengan merekmerek lainnya di pasar.
Kelebihan produk ini sangat
tampak di AS yang berkultur
kamar mandi kering.
Berikutnya, dengan kejelian akan pangsa pasar, mereka mengakuisisi Vicks Vaporub, Olay, dan Pantene dan
kini terbukti omzetnya meledak. Masing-masing merek
ini mempunyai kelebihan sehingga mereka menguasai

pasar. Pelembab wajah Olay,
misalnya, berdasarkan penelitian beberapa majalah konsumen penjualannya lebih
baik ketimbang produk mahal
di pasar AS dan Eropa.
Selain berani dalam iklan
dengan gencar maupun berbagai sponsorship seperti
"soap opera" P&G juga sangat
inovatif dalam menciptakan
produk baru. Swiffer adalah
salah satu produk inovatif
yang mungkin masih sulit
dibayangkan di Indonesia.
Swiffer adalah gabungan
antara kain pel kering statis,
tisu handuk, dan pembersih
lantai. Ada Swiffer untuk
lantai bermetode kering, basah, atau semprot. Ada Swiffer yang berfungsi sebagai
kemoceng yang menggunakan
bahan ramah elektrostatis sehingga debu dan kotoran akan
menempel ketika disapukan.
Mr. Clean juga merupakan produk pembersih kamar
mandi dan dapur kering yang
bisa menghilangkan berbagai
noda. Teknologi yang dipakai
adalah gabungan antara sponge scrub dengan pemutih.
Produk-produk P&G identik dengan kualitas premium
dan outside the box yang jarang dijumpai. Inovasi riset
dan inovasi advertising P&G
layak diberikan dua jempol.
Ini sangat menginspirasi! ■

yang diskon.
Tawaran Diskon Mobil
Diantara merek
Akhir Tahun 2014
yang memberiMerek
Tipe
Harga
kan diskon
besar itu
Suzuki
Swift
Rp 5 juta
adalah ChevroSplash
Rp 14 juta
let.
Ertiga
Rp 18 juta
Merek mobil
Vitara
Rp 19 juta
asal negara
Uwak Sam ini
Honda
Mobilio
Rp 5 juta
berani beri
Freed
Rp 15 juta
diskon hingga
Mazda
CX5
Rp 20 juta
Rp 30 juta. "Ini
Chevrolet
Spin
Rp 10-20 juta
promo berlaku
akhir tahun
Captiva
Rp 30 juta
saja," kata
Aveo
Rp 30 juta
Stella, sales
Nissan
Evalia
Rp 12 juta
marketing
March
Rp 17 -25 juta
Chevrolet di
diler Prima
Livina
Rp 20 juta
Autoworld
Juke
Rp 30 juta
Serpong, Kamis
Sumber:
Wawancara
KONTAN
(6/11).
Adapun
potongan harga Rp 30 juta
Vitara sebesar Rp 19 juta.
berlaku untuk Chevrolet
Program diskon harga ini
Captiva dan Aveo. Sedangkan juga ditawarkan oleh diler
potongan harga Chevrolet
Honda di Serpong. Yang
Spin diesel ditawarkan Rp 20 menarik, diskon berlaku pula
juta.
untuk MPV terbarunya,
Tak mau kalah dengan
Mobilio. "Diskon Mobilio
Chevrolet, diler Nissan di
sampai Rp 4 juta, kalau Freed
Serpong menawarkan diskon sampai 15 juta," kata Abrasampai Rp 30 juta. Dhani,
ham, sales marketing Honda
sales marketing di diler itu
Union Serpong.
bilang, diskon Nissan March
Namun, Honda tidak
antara Rp 17 juta - Rp 25 juta. memberikan diskon untuk
Adapun diskon Grand Livina
Jazz yang baru keluar
ditawarkan sampai Rp 20
pertengahan tahun 2014
juta. Diskon terbesar Nissan
silam. Selain Honda, tawaran
berlaku untuk Juke dengan
diskon juga diberikan oleh
diskon Rp 30 juta.
diler Mazda di Serpong.
Selain diler Nissan,
Untuk pembelian CX5,
KONTAN menyambangi diler konsumen diberi diskon Rp
Suzuki di Ciledug. Diler ini
20 juta.
menawarkan diskon untuk
Jongkie D Sugiharto, Ketua
Swift, Splash, Vitara, dan
Gabungan Industri KendaraErtiga. "Kalau Swift produk
an Bermotor Indonesia
baru, jadi potongan harganya (Gaikindo) bilang, pemberian
cuma Rp 5 juta," kata Rina,
diskon di akhir tahun
sales counter diler Suzuki.
merupakan strategi pemasaAdapun diskon untuk
ran untuk mengejar penjualSplash dipatok Rp 14 juta,
an. "Strategi ini bisa digunadan diskon Ertiga mencapai
kan untuk menurunkan stok,"
Rp 18 juta sementara diskon
terang Jongkie.
■

Info Tender & Lelang
Pekerjaan
di Prov Kaltim
■ Pekerjaan: paket 19: pengawasan jalan Sudirman Cs (SKPD)
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah I Prov.
Kaltim
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
27 (Pembangunan Jembatan Pulau
Balang)
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi /jembatan (SI004) atau
bidang jalan (SI003)
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket:
Rp 1.391.042.000.000

Nilai HPS paket: Rp 2.268.609.750
Sumber dana: APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
elektronik:
28 Oktober – 8 November 2014
melalui http://lpse.magelangkota.
go.id/eproc/

Pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum

■ Pekerjaan: pembangunan
rusunawa Kab. Blora
Satuan Kerja: Pengembangan
Kawasan Permukiman Perkotaan
Strategis
Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Pendaftaran dan pengunduhan
Pengembangan Kawasan
dokumen pengadaan secara
Permukiman Perkotaan Strategis II
elektronik:
Bidang/sub. bidang: arsitektur/jasa
27 Oktober – 17 November 2014
pelaksana konstruksi bangunan
melalui website: http://www.pu.
multi atau banyak hunian (BG002);
go.id/site/view/67
mekanikal/jasa pelaksanaan
Batas akhir pengembalian dok.
pemasangan pipa air (plumbing)
kualifikasi: Selasa, 18 November
dalam bangunan dan salurannya (
2014 jam 09.00 WITA
Alamat panitia: Jl. Tengkawang No. MK002)
Klasifikasi: non kecil
1 Samarinda, Telp. 0541-272858
Nilai HPS paket:
Rp 16.110.251.000

Pekerjaan
di Kota Magelang

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
elektronik:
28 Oktober – 10 November 2014
■ Nama lelang: pengadaan alat
melalui website: http://www.pu.go.
kedokteran umum
id/site/view/67
Agensi: Pemkot Magelang (Kode
Pemberian penjelasan (aanwijzing):
Lelang: 260279)
3 November 2014 jam 10.00 WIB
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum
di Wisma Karya, Jl Wijaya I No 59
Daerah (RSUD) Tidar
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang/ alat kesehatan elektrome- Alamat: Jl Cipaku V No 1
dik non radiasi yang masih berlaku Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.500.000.000 Telp 021-72798986

