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Produksi rokok tahun ini akan sama dengan
produksi rokok tahun lalu.
Hasan Aoni Aziz, Sekretaris Gabungan
Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia.
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Penjualan Tablet Menurun

Produksi rokok hanya naik 0,3% di tahun 2014
Benediktus Krisna Y
JAKARTA. Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok berpengaruh negatif bagi
industri rokok nasional. Jika
setoran cukai naik, maka pertumbuhan produksi rokok
bisa terganggu.
Hasan Aoni Aziz, Sekretaris
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri)
bilang, kenaikan cukai membuat pelaku industri menahan
diri untuk menambah produksi. "Produksi tahun ini bakal
sama dengan tahun lalu," kata
Hasan kepada KONTAN, Kamis (5/2).
Sebagai gambaran, angka
produksi rokok tahun 2014
ada di kisaran 345 miliar batang atau naik 0,3% dari produksi rokok tahun 2013 lalu
sebanyak 344 miliar batang.
"Sebelumnya, pertumbuhan
rata-rata produksi rokok di
kisaran 4,6% per tahun, belakangan melambat," katanya.
Tahun lalu, angka produksi
rokok tumbuh tipis karena
ada pabrik baru yang beroperasi, yaitu pabrik rokok milik
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) di Karawang, Jawa Barat.
Dari total rokok yang diproduksi, rokok yang diproduksi
terbanyak adalah sigaret kretek mesin (SKM), sebesar 66%

dari total produksi. Kemudian, 26% sigaret kretek tangan
(SKT), sisanya sigaret putih
mesin dan rokok-rokok lain.
Hasan bilang, saat tarif cukai naik, beban produsen rokok akan naik. Sebab, perusahaan harus menambah setoran cukai ke pemerintah.
Untuk diketahui, pemerintah
berencana menaikkan tari
cukai 27% menjadi Rp141,7
triliun tahun ini. Adapun tahun lalu, realisasi cukai rokok
tercatat Rp 111, 4 triliun.
Tak hanya bisa menurunkan
produksi, kenaikan cukai bisa
mengganggu permintaan rokok. Namun, Faiz Ahmad, Direktur Minuman dan Tembakau, Kementerian Perindustrian bilang, penurunan
permintaan rokok itu hanya
jangka pendek. Tren penuru-

nan pembelian diproyeksikan
terjadi sampai tiga bulan.
"Omzet pasti turun dalam
jangka pendek, ," jelas Faiz.
Tak seluruh industri rokok
khawatir kenaikan cukai. Suryanto Yasaputra, Direktur Pemasaran PT Wismilak Inti
Makmur Tbk (WIIM) bilang,
pihaknya optimistis melihat
pasar rokok tahun ini.
Alasan Suryanto adalah,
kenaikan cukai rokok bukanlah hal baru bagi industri rokok. “Kenaikan cukai rokok
terjadi hampir setiap tahun,
jadi tergantung masing-masing perusahaan rokok menghadapi dan mencari solusinya," jelas Suryanto.
Apalagi, tambah Suryanto,
dampak dari kenaikan tarif
cukai akan ditanggung sepenuhnya oleh konsumen. ■
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Pengunjung melihat koleksi komputer tablet di salah satu gerai ponsel pintar di Jakarta, Kamis (5/2). Lembaga riset
Canalys melaporkan: kuartal IV-2014 pengiriman tablet di seluruh dunia sekitar 67 juta unit atau anjlok 12% dari tahun
sebelumnya. Penurunan penjualan tablet disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ponsel pintar dengan harga murah
dan tablet semakin jarang digunakan dibanding ponsel.
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Furukawa Gandeng 8.000 Gerai Baterai
PURWAKARTA. PT Furukawa Indomobil Battery Manufacturing mulai mengoperasikan pabrik baterai di Bukit
Indah, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (5/2). Pabrik yang
menelan investasi senilai
Rp 600 miliar ini, memiliki
kapasitas produksi 5 juta unit
baterai per tahun.
Pabrik baterai ini merupakan hasil kongsi antara PT Indomobil Sukses Makmur Tbk
dengan Furukawa Battery
asal Jepang. Perusahaan ini
akan memasok aki original
equipment manufacturer
(OEM) untuk kebutuhan pabrik mobil dan sepeda motor
milik Indomobil, serta menyasar pasar ritel (aftermarket).
Untuk menggarap pasar aftermarket, Yusak Kertowidjojo, Presiden Direktur Indomo-

bil, menyatakan, perusahaan
ini menggandeng 8.000 gerai
penjual baterai Furukawa.
Seluruh gerai independen itu
adalah jaringan gerai yang selama ini telah bekerjasama
dengan Indomobil Group.
"Kami tidak mendirikan gerai
sendiri untuk menjual baterai
ini," kata Yusak usai peresmian pabrik, kemarin.
Yusak menjelaskan, fokus
utama dari pasar baterai Furukawa adalah pasar aftermarket (penggantian) yang
mengambil porsi sebesar 75%.
Adapun 25% berasal dari pasar
OEM. "Pasar aftermarket ini
lebih menjanjikan karena setiap dua tahun sekali kendaraan mesti ganti baterai," kata
Yusak.
Furukawa membidik penguasaan pasar sebesar 7%

dari total pangsa pasar sebanyak 40 juta unit per tahun.
"Untuk tahap awal kami menyesuaikan produksi dan jumlahnya masih sedikit, tapi
nanti akan kami tambah targetnya," terang Yusak.

Pabrik baterai
Furukawa akan
menambah
kapasitas
menjadi 5 juta
unit per tahun.
Kendati terbilang baru, Yusak yakin, produksi pabrik
baterai Furukawa tersebut
bisa mencapai 3 juta unit tahun ini. "Secara bertahap kami

akan menambah produksi
hingga menjadi 5 juta unit per
tahun," jelas Yusak
Shunji Ishizaki, Presiden
Direktur Furukawa Indomobil
menambahkan, pasar terbesarnya adalah sepeda motor
dengan target 75% dari total
produksi. Sisanya sebesar 25%
adalah baterai untuk mobil.
Shunji mengklaim, saat ini
tingkat kandungan lokal untuk baterai Furukawa sudah
mencapai 70%-80%. "Kami berharap nanti bisa 100% komponen lokal," katanya.
Saleh Husin, Menteri Perindustrian yang hadir saat peresmian pabrik ini berharap,
pabrik baterai ini bisa memperkuat industri komponen
otomotif di Indonesia.
Widiyanto Purnomo
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Huawei dan Melesatnya Inovasi Tiongkok

M

asyarakat saat ini telah mengenal pelbagai
produk dari China.
Produk-produk China tersebut
dulunya dikenal dengan kualitas pas-pasan dan model
yang biasa-biasa saja.
Aneka produk China ini,
termasuk diantaranya produk telepon genggam, laptop,
dan produk teknologi lainnya.
Kini orang sudah mengenal
merek Lenovo dan Huawei
sebagai dua merek asal China
yang telah mengglobal pesat.
Pendiri dan mantan Chief
Executive Officer Ren Zhengfei mendirikan Huawei di
tahun 1987 sebagai perusahaan manufaktur telepon
switch, telecommunication
networks, dan jasa konsultasi
bidang telekomunikasi.
Modal awal perusahaan
ini berasal dari dalam dan
beberapa bank nasional. Kini,
Huawei menjadi perusahaan
manufaktur instrumen telekomunikasi terbesar di dunia, setelah mengakuisisi
Ericsson pada 2012. Mereka
memproduksi smartphone,
komputer tablet, dan teknologi
multimedia lainnya.
Kini, Huawei memiliki
140.000 pegawai dengan 46%
diantaranya fokus di bidang
riset dan pengembangan di
21 institusi yang didirikannya di China, Amerika Seri-

kat, Kanada, Inggris Raya,
Pakistan, Perancis, Jerman,
Kolombia, Swedia, Irlandia,
India, Rusia, dan Turki.
Pada 2013, bujet Huawei
di bidang riset ini mencapai
US$ 5 miliar. Produk-produk
Huawei dijual di 140 negara
dan mempunyai klien 45 operator telekomunikasi terbesar
di dunia. Juga memegang
49.000 paten internasional.
Bahkan Huawei adalah
merek China pertama yang
termasuk dalam Top 100 Global Brands menurut Interbrand. Padahal, Huawei termasuk perusahaan yang tidak
terlalu
gencar
mengiklankan dirinya, kecuali pada even tertentu.
Bandingkan dengan jumlah iklan merek-merek teknologi lainnya, seperti Samsung, Lenovo, dan Nokia. Promosi Huawei tidak terlalu
banyak dijumpai. Namun sebagai merek internasional,
Huawei kini sudah mengalahkan Lenovo yang samasama berasal dari China.
Apa rahasia sukses Huawei? Huawei berbisnis dengan mindset global dan multikultural, sebagaimana yang
dilakukan oleh perusahaanperusahaan teknologi informasi (TI) di Silicon Valley
(California) dan Silicon Alley
(New York City). Bahkan

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
kantor pusatnya di Shenzen
berarsitektur seperti universitas dan disebut sebagai
kampus, seperti Google Campus di Mountain View, California, Amerika Serikat.
Mindset global ini mencakup pola pikir dalam lingkungan interaksi universal
dan kultur perusahaan IT internasional. Tradisi penuh
kreativitas dan gaya hidup
para techno geek yang rileks
dalam penampilan, namun
keras dalam bekerja dan bermain, juga ditanamkan di
Huawei. Misalnya, ruang
kerja para karyawan dan karyawati TI menyediakan fasilitas tidur siang, memiliki
fasilitas rekreasi, dan memberi ruang kreasi optimal.

Kultur global Huawei
membebaskan gaya berkomunikasi lisan dan tertulis dengan menggunakan berbagai
bahasa internasional. Bukankah bahasa merupakan masalah yang bisa dipecahkan
dengan mudah?
Dengan membebaskan
penggunaan bahasa komunikasi, program dan aplikasi
penerjemahan banyak digunakan. Satu lagi ketrampilan
yang bergulir secara sendirinya merupakan proses belajar
alami.
Sebagai perusahaan global, Huawei menghormati
aturan main internasional.
Hal-hal universal, seperti elemen kualitas dijaga penuh.
Hukum dan kebijakan
antar negara membentuk
lingkungan bisnis yang diperhatikan. Walaupun beberapa benturan dalam konteks
negara merupakan resiko
bisnis yang dikenali.
Huawei dan Lenovo menunjukkan kehebatan dunia
teknologi China yang kini
sudah menggurita.
Menurut Forrester Research, Huawei mempunyai
potensi luar biasa sepanjang
menganut prinsip transparansi, fokus kepada produkproduk konsumen, dan meningkatkan pasar internasional. Saat ini, konsumen

Huawei 40% dari China sendiri. Potensi pasar yang perlu
dibidik berikutnya adalah
Amerika Latin, setelah Afrika
dan Asia Pasifik.
Tren aktivitas Carrier Network sekarang semakin berfokus pada software, tidak lagi
hardware. Huawei sadar
akan ini dan sedang meningkatkan pengembangan software. Untuk itu, Huawei telah
menjadi anggota 130 badan
standar industri, sehingga
daya pengaruhnya dalam industri semakin meningkat.
Divisi chip silikon HiSilicon mencakup server, konfigurasi blade and rack untuk
mendukung cloud computing,
firewal, VPNs, deteksi intrusi
dan berbagai manajemen keamanan lainnya.
Sebagaimana pembangunan di Negeri China yang
telah direncanakan sejak seratus tahun yang lampau,
Huawei juga mempunyai
rencana-rencana jangka panjang. Ini merupakan kekuatan yang jarang dimiliki oleh
perusahaan-perusahaan di
negara-negara Barat. Gaya
bisnis ala Tiongkok yang lowkey alias dipandang remeh
sebenarnya merupakan kekuatan besar dari Huawei.
Selamat datang Huawei
dan para inovator China di
dunia bisnis global.
■

Harga Minyak Ganggu
Pendapatan Unggul Indah
JAKARTA. Pelemahan harga minyak mentah dunia membuat pelaku industri kimia berbahan baku minyak mentah
gigit jari. Sebab, penurunan harga minyak membuat harga
produk kimia berbahan baku minyak mentah ikut turun.
Kondisi ini dialami produsen kimia untuk bahan baku
deterjen PT Unggul Indah Cahaya Tbk. Akibat penurunan
minyak mentah, perusahaan yang listing di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan kode UNIC ikut menurunkan harga jual produk kimianya.
Namun, penurunan harga jual produk kimia yang dihasilkan menimbulkan dilema bagi kinerja UNIC. "Penjualan
kami awal tahun menjadi lebih kecil jika dibanding penjualan awal tahun lalu,” kata Lily Setiadi, Sekretaris Perusahaan UNIC kepada KONTAN, Kamis (5/1).
Lily menjelaskan, penurunan harga jual harus dilakukan
saat harga minyak turun. Jika harga tidak diturunkan, maka
produk UNIC akan kalah bersaing dengan produk impor.
Sementara itu, sebagian bahan baku minyak mentah yang
dibeli UNIC dengan harga tinggi.
Dampak lain dari penurunan harga minyak mentah juga
berdampak pada turunnya harga alkohol. Ini menjadi kekhawatiran bagi UNIC. Sebab, alkohol adalah produk substitusi dari produk kimia yang diproduksi UNIC.
Agar bisa bersaing dengan produk alkohol, UNIC berencana melakukan efisiensi. Walaupun melakukan efisiensi,
Lily menjamin tidak ada penurunan kualitas produk yang
dihasilkan. Meski saat ini punya banyak tantangan bisnis,
Lily masih optimistis volume produksi UNIC naik 3% menjadi 159.000 metrik ton tahun ini.
Fransisca Bertha Vistika

Jualan Honda Prospect
Motor Melesat di Januari
JAKARTA. Memasuki awal tahun 2015, PT Honda Prospect
Motor (HPM) mencatat penjualan fantastis sebanyak
16.855 unit di Januari. Angka ini naik 74,94% menjadi 9.635
unit ketimbang penjualan periode Januari 2014.
Jonfis Fandy, Marketing & Aftersales Service Director
PT Honda Prospect Motor (HPM) bilang, kenaikan penjualan terjadi karena kenaikan penjualan untuk varian produk andalan Honda. “Penjualan awal tahun ini menjadi
awal yang baik bagi kami,” kata Jonfis dalam siaran pers
yang diterima KONTAN, Rabu malam (4/1).
Varian mobil Honda yang mencatat penjualan tertinggi di
bulan Januari adalah, Mobilio dengan penjualan 5.356 unit
atau naik 255% ketimbang penjualan Januari tahun 2014
lalu sebanyak 1.508 unit. Selain Mobilio, pendongkrak penjualan Honda awal tahun 2015 ini berasal dari penjualan
produk barunya, Honda H-RV. Selama Januari 2015, penjualan Honda HR-V mencapai 2.153 unit.
Merek lain yang mendapatkan penjualan tertinggi adalah; Honda Jazz, yang terjual 3.393 unit atau naik 79,2%
ketimbang penjualan Januari 2014 sebanyak 1.893 unit.
Adapun penjualan low cost green car (LCGC) Honda, yakni
Brio Satya juga naik 33,8% menjadi 3.074 unit ketimbang
periode yang sama tahun 2014 sebanyak 2.297 unit.
Untuk penjualan mobil Honda lainnya berasal dari penjualan city car Brio sebanyak 1.110 unit, kemudian Honda
Freed sebanyak 260 unit. Adapun penjualan Honda City
tercatat 194 unit, Honda Civic sebanyak 99 unit serta Honda Accord sebanyak 73 unit.
Fransisca Bertha Vistika

