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JAKARTA. Produksi perusa-
haan karoseri truk, PT Kyoku-
to Indomobil Manufacturing 
Indonesia belum bisa berope-
rasi maksimal tahun ini. Mes-
kipun berkapasitas produksi 
250 unit per bulan, sepanjang 
tahun ini perusahaan baru 
bisa memproduksi rata-rata 
40 unit–45 unit per bulan.

PT Kyokuto Indomobil Ma-
nufacturing Indonesia meru-
pakan perusahaan hasil kong-
si Indomobil Group dengan 
perusahaan perlengkapan 
truk asal Jepang, yaitu Kyoku-
to Kaihatsu Kogyo Co Ltd. 
Perusahaan hasil kerjasama 
ini mulai beroperasi Februari 

2014 lalu.
"Kapasitas produksi kami 

200 unit dump truck dan 50 
mixer truck sebulan. Namun 
target meleset, produksi mi-
xer truck hanya 30 unit dan 
yang dump truck 10-15 unit 
sebulan," kata Agus Toha Nur-
tiara, Direktur Kyokuto Indo-
mobil kepada KONTAN, Ka-
mis (4/12).

Prediksi manajemen mele-
set karena semula perusahaan 
membidik pembuatan karose-
ri dump truck untuk tambang. 
Namun ternyata, pasar mixer 
truck jauh lebih ramai ketim-
bang dump truck. "Perminta-
an mixer truck bisa naik 1,5 

kali tahun 2015. Kalau dump 
truck mungkin sama bahkan 
turun," jelas Agus.

Salah satu pendukung kena-
ikan pasar mixer truck ber-
asal dari geliat proyek infra-
struktur yang dihembuskan 
pemerintahan Joko Widodo. 
Banyak proyek beton yang 
butuh mixer truck. "Bikin ja-
lan pakai beton, dan pasti bu-
tuh truk mixer," jelas dia.

Sebagai informasi, Kyokuto 
memberikan tarif Rp 220 juta 
untuk bikin badan mixer 
truck. Untuk dump truck ber-
variasi mulai Rp 90 juta sam-
pai Rp 220 juta. Dari sisi wak-
tu pengerjaan, pembuatan 

mixer truck lebih singkat da-
ripada dump truck. 

"Bikin badan mixer truck 
hanya satu hari satu truk, ka-
lau membuat badan dump 
truck tergantung dari permin-
taan model dari konsumen. 
Sehingga waktu pengerjaan-
nya bisa lebih lama, biasanya 
lima hari," jelas Agus.

Saat ini, hampir 75% pelang-
gan Kyokuto berasal dari ken-
daraan niaga dari Indomobil 
Group seperti Hino, Volvo, 
dan Renault. "Tapi ada pula 
pihak lain seperti Mitsubishi 
dan MAN," tambahnya. 

Fransisca Bertha Vistika

Kami produksi 2,8 juta ton baja tahun 2015, 
sebagian untuk domestik sebagian ekspor.
Christi F. Keseger, Corporate Secretary 
PT Krakatau Posco (KP). 

JAKARTA. Produsen baja PT 
Krakatau Posco menargetkan 
produksi 2,8 juta ton baja ta-
hun 2015. Selain itu, perusa-
haan mengkoreksi target ta-
hun ini, karena mesin pabrik 
belum beroperasi optimal. 

Christi F Keseger, Corpora-
te Secretary PT Krakatau Pos-
co (KP) bilang, hasil produksi 
fokus melayani pasar lokal.  
"Sebagian kami ekspor sesuai 
harga pasar," ujar Christi ke-
pada KONTAN, Kamis (4/12).

Untuk tahun depan, perusa-
haan yang memproduksi slab 
steel dan plate steel ini mem-
bidik pasar lokal sebesar 64%. 
Sisanya 36% pasar ekspor. 
Tujuan ekspor KP adalah ne-
gara di kawasan Asia dan Ti-
mur Tengah, lalu Amerika Se-
rikat. Untuk pasar domestik, 
sebagian produksi slab steel 
KP dipasok ke PT Krakatau 
Steel Tbk (KRAS). 

Untuk tahun ini, KP kesulit-
an mencapai target produksi. 
Kondisi ini terjadi karena me-
sin pabrik baru beroperasi 
awal dan belum bisa maksi-
mal. Karena mesin baru, per-
usahaan melakukan penye-
suaian produksi atau learning 
curve selama 2,5 bulan.

Pada fase ini, mesin pabrik 
banyak melakukan uji coba 
produksi. Sehingga, produksi 

tahun ini optimal setelah tiga 
bulan beroperasi. 

Semula, perseroan mema-
tok produksi baja 2014 sekitar 
2 juta - 2,5 juta ton per tahun. 
Karena direvisi, target pro-
duksi itu diturunkan menjadi 
1,8 juta - 1,9 juta ton.

Sampai Oktober 2014, KP 
telah memproduksi 1,64 juta 
ton baja. Produk ini terdiri 
dari 1,2 juta ton slab steel dan 
440.000 ton plate steel. Dari 
seluruh hasil produksi, yang 
terjual tercatat 807.000 ton 
untuk slab steel dan sebanyak 
328.000 ton untuk plate steel. 

Karena kinerja KP belum 
sesuai dengan harapan, kon-
disi ini mempengaruhi kinerja 
PT Krakatau Steel selaku pe-
milik 30% saham KP. Krakatau 

ini mencatat rugi US$ 48,7 juta 
dari kerugian saham KP. 

Kerugian itu tak hanya kare-
na masalah produksi saja, 
melainkan juga karena penga-
ruh harga baja yang sedang 
redup. Selain itu, produk baja 
KP berkompetisi ketat dengan 
produk impor dari China, Si-
ngapura dan Ukraina.

Selain itu, perusahaan juga 
impor bahan baku batu bara 
kalori khusus yang diimpor 
100% dari Australia. 

Tak hanya itu, KP juga im-
por bahan baku bijih besi 
hingga 93%. "Untuk bahan 
baku kapur sempat kami gu-
nakan 100% dari lokal. Tapi 
belakangan pasokannya tidak 
stabil sehingga kami kurangi 
menjadi 50%," jelas Christi. ■

Krakatau Posco 
Merevisi Target 
Produksi Baja
Krakatau Posco targetkan produksi 2,8 juta ton di 2015

Benediktus Krisna Y.

Kyokuto Fokus Bikin Mixer Truck di 2015

■MANUFAKTUR

Baru beberapa tahun 
terakhir nama Sams-
ung Electronics men-

julang tinggi. Sebelumnya, 
ia dikenal sebagai produsen 
elektronik biasa-biasa saja.

Pada 1990an, Samsung 
sudah merajai pasar lokal 
Korea Selatan. Namun mere-
ka masih belum mampu 
bersaing dengan produk Je-
pang di pasar global 

Mengapa Samsung ber-
hasil merajai pasar global? 
Apa hubungannya dengan 
menjulangnya K-Pop dan 
lollypop culture-nya yang 
warna-warni dan cute?

Samsung mempunyai 
blueprint strategi global 
mengikuti perkembangan 
zaman. Saat ini, demokrati-
sasi, globalisasi, dan digiti-
sasi menjadi motor pengge-
rak industri, termasuk elek-
tronik. CEO Samsung Lee 
Kun-Hee memulai inisiatif 
ini pada 1993. 

Strategi ini mentrans-
formasi Samsung dengan 
memenangkan kompetisi 
perdagangan, dan memba-
ngun jalur mengambil ke-
sempatan emas. Desain 
produk dan diversifikasi 
produk merupakan kebutuh-
an utama memenangkan 
kompetisi global. Saat ini, 
smartphone dan komputer 
tablet Samsung merajai pa-
sar dan mengikuti Apple de-
ngan iPhone dan iPadnya.

Uniknya, pada awal per-
tumbuhan Samsung, merek 
ini sulit bersaing dengan 
elektronik yang masih ana-
log. CEO Lee berhasil mena-
namkan daya saing luar 
biasa di era digital yang 
tumbuh berikutnya. Dengan 

New Management Initiatives, 
elemen-elemen operasional, 
strategi korporat, sistem 
manajemen, dan kompetensi 
inti diperbaharui.

Dengan SERI (Samsung 
Electronic Research Institu-
te) yaitu badan litbang dan 
thinktank sejak 2004, berba-
gai data set mulai dicatat 
dengan seksama. Tujuan 
SERI salah satunya menge-
dukasi publik dan dunia 
akademis akan sistem-sis-
tem dalam manajemen. 

Di 2014 ini, Samsung 
berhasil meraih ranking ke-
21 sebagai "World’s Most 
Admired Companies" versi 
Fortune. Di akhir 2013, total 
omzet Samsung US$ 201 
miliar dan keuntungan ope-
rasional US$ 34 miliar. 

Angka omzet ini melam-
paui Hewlett-Packard, Apple, 
dan Siemens. Dan ini me-
nempatkannya sebagai per-
usahaan IT terbesar sejak 
2010. Samsung juga meru-
pakan produsen memory 
chip terbesar dunia selama 
21 tahun, juga televisi 8 ta-
hun terakhir.

Sepanjang 2013, Sams-
ung mendaftarkan 4.676 
paten di US Patent and Tra-
demark Office. Ini menun-
jukkan inovasinya yang 
luar biasa. Nilai merek 
Samsung melampaui Toyo-
ta. Di tahun yang sama, 
Samsung juga menerima 9 
penghargaan dalam Indus-
trial Design Excellence.

Pricing strategy Sams-
ung juga telah mengalami 
perubahan sejak 1990an. 
Mereka menjual produk 
kelas dua dengan harga 
belum premium. Kini, me-
reka mempunyai aliansi 
strategis dengan Sony, 
IBM, Microsoft, Intel, Qual-
comm dan HP.

Dengan apresiasinya 
nilai yen mengikuti 1985 
Plaza Agreement, produ-
sen-produsen Jepang men-
cari tempat manufaktur 
yang lebih rendah biaya-
nya, termasuk di Korea 
Selatan. Di masa elektronik 
analog tersebut, tampak-
nya menjaga status quo le-
bih penting daripada me-
lakukan berbagai inovasi. 

CEO Lee berhasil meng-
identifikasikan problem 
ini sehingga dengan New 

Initiative-nya menjawab 
tantangan zaman digital 
baru dengan berbagai adap-
tasi dan konvergensi tekno-
logi. Jadi, ada unsur good 
timing di sini. Ketika era 
elektronik analog berakhir, 
Samsung maju dengan ino-
vasi-inovasi digital terbaru. 
Ini menjadi kekuatan Sams-
ung.

Saat Krisis Asia 1997, 
Samsung terpaksa meres-
trukturisasi bisnis dan or-
ganisasi. Samsung kian 
berkibar karena krisis ini. 
Hal ini terulang saat Krisis 
Finansial 2008 yang di-
awali dengan runtuhnya 
Lehman Brothers. Saat itu, 
penjualan iPhone merosot 
15,5% karena krisis, yang 
merupakan kesempatan bagi 
Samsung sehingga market 
share naik ke titik 32,3%.

Inovasi dalam konteks 
manajemen paradoks seba-
gaimana CEO Lee kemuka-
kan, merupakan kunci har-
monisasi sukses global. Ma-
najemen Paradoks sendiri 
dikenal dengan kecepatan 
proses, diversifi kasi, spesia-
lisasi, dan penggabungan 
Gaya Manajemen Jepang 
dan Amerika Serikat. 

Singkat kata, perpaduan 
good timing, membidik pelu-
ang, dan penerapan mana-
jemen mengakselerasi per-
tumbuhan Samsung. ■

Transformasi SamsungTransformasi Samsung

PERUSAHAAN KAROSERI TRUK■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 

entrepreneur, pendiri 
BookLizt.com, berbasis di 

Silicon Valley.

Tata Luncurkan Katalog Online

ANTARA/Audy Alwi

Presiden Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) Biswadev Sengupta (kanan), berbincang dengan Branch 
Manager PT Gema Prima Indonesia Lim Pin Yang usai meninjau fasilitas program katalog online E-CATS di Jakarta, Rabu 
(3/12). E-CATS adalah sebuah program katalog online yang menjamin kemudahan diler resmi TMDI memantau stok suku 
cadang, detail produk, harga dan memesan suku cadang.

TARGET INVESTASI 2015■

Sektor Makanan Minuman Favorit Investor  
JAKARTA. Pemerintahan le-
wat Kementerian Perindustri-
an (Kemperin) menyusun 
rencana investasi sektor in-
dustri 2015. Rencana itu me-
nargetkan angka investasi 
baru senilai Rp 271,1 triliun.

Investasi yang diincar pe-
merintah adalah; industri 
agro, mineral, makanan mi-
numan, galangan kapal, kimia, 
otomotif, investasi produk hi-
lir dan investasi produk sub-
stitusi impor.

Ansari Bukhari, Sekretaris 
Jenderal Kemperin bilang, 
rencana investasi industri 

mendapatkan dukungan dari 
proyek pembangkit listrik 
35.000 megawatt. "Harusnya 
target tercapai, karena ada 
proyek infrastruktur listrik,” 
kata Ansari, Rabu (3/12). 

Sektor yang banyak dilirik 
investor adalah, industri ma-
kanan dan minuman. Setelah 
itu investasi pengolahan hasil 
tambang alias smelter. Ada-
nya larangan ekspor mentah 
bijih mineral tambang menja-
di daya tarik investasi sektor 
ini. "Investasi smelter bisa tri-
liunan nilainya," kata Ansari.

Selain itu, investasi sektor 

otomotif juga mendapat tem-
pat, seiring kenaikan produksi 
mobil. Selain itu, ada harapan 
investasi galangan kapal. "Saat 
ini usulan insentif galangan 
kapal sedang dibahas, bila se-
lesai pasti bisa mengundang 
investasi," kata Ansari

Kemperin juga mengundang 
investasi sektor mesin kapal. 
Ada rencana, perusahaan oto-
motif Indonesia juga tertarik 
berinvestasi di sektor ini. 
"Kami sudah bicara dengan 
perusahaan otomotif. Mereka 
sebagian menguasai teknologi 
mesin kapal," kata Hasbi Assi-

diq Syamsudin, Direktur In-
dustri Maritim Kedirgantaraan 
dan Alat Pertahanan, Kemen-
terian Perindustrian. 

Selain lokal, ada perusaha-
an asal Jepang yang dikabar-
kan tertarik investasi mesin 
kapal ini, yaitu Ishikawajima-
Harima Heavy Industries 
(IHI). Untuk diketahui, sam-
pai September 2014, investasi 
industri tercatat Rp 148,4 trili-
un atau setara 43,3% dari total 
investasi yang masuk ke Indo-
nesia Rp 342,7 triliun.

Benediktus K.Y., Asnil Bambani

Kepemilikkan Saham

30%
PT Krakatau Steel 
(Persero) Tbk

70%
Pohang Iron and 
Steel Co. (Posco)

Sekilas Tentang PT Krakatau Posco
PT Krakatau Posco merupakan perusahaan patungan (Joint Venture 
Company) antara PT Krakatau Steel Tbk dengan POSCO Korea. 
Perusahaan ini sudah memulai produksi awal tahun 2014. Sedangkan 
pabriknya sudah dibangun mulai 1 Juli 2011.

Sumber: Wawancara dan riset KONTAN

Pabrik Cilegon
Kapasitas produksi:
- 1,5 juta ton slab
- 1,5 juta ton plate


