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JAKARTA. Perusahaan roti 
PT Nippon Indosari Corpindo 
Tbk menargetkan pertumbuh-
an pendapatan 20% tahun ini. 
Untuk mengejar target, per-
usahaan yang dikenal dengan 
merek Sari Roti ini mengan-
dalkan penjualan dari produk 
baru dan pengoperasian pab-
rik baru.

Stephen Orlando, Public 
Relation Nippon Indosari 
Corpindo bilang, ada dua pro-
duk yang telah diluncurkan 
pada kuartal I-2015 ini. "Pro-
duk itu adalah Dorayaki Isi 
Pandan dan Minibun Vanila,” 
kata Stephen, Kamis (23/4).

Selain produk baru, emiten 
dengan kode saham ROTI ini 
telah mengoperasikan pabrik 
baru di Purwakarta dan Ci-
kande. Dua pabrik ini membu-
at jangkauan distribusi ROTI 
semakin luas di Jawa Barat 
dan Banten. 

Yang pasti, pengoperasian 
pabrik sekaligus meningkat-
kan kapasitas produksi ROTI. 
Dengan begitu, penjualan 

ROTI tahun ini setidaknya 
bisa terbantu dari dua pabrik 
tersebut. Mengacu laporan 
keuangan ROTI tahun 2014, 
penjualan ROTI tahun lalu 
naik sebesar 25,3%.

Lebih detail, penjualan 
ROTI pada tahun 2014 terca-
tat senilai Rp 1,88 triliun atau 
naik dari realisasi penjualan 
tahun 2013 senilai Rp 1,5 trili-
un. Dengan asumsi pertum-
buhan bisnis 20% tahun ini, 
setidaknya ROTI membidik 
pendapatan tahun ini sekitar 
Rp 2,25 triliun.

Karena sudah mengoperasi-
kan dua pabrik baru, maka 
sampai dengan April 2015, 
ROTI telah memiliki 10 pabrik 
di seluruh Indonesia. Adapun 
lokasi pabrik ROTI lainnya 
berada di kota Medan, Palem-
bang, Cibitung, Cikarang-Ja-
babeka, Semarang, Pasuruan, 
dan Makassar.

Dari seluruh pabrik terse-
but, ROTI mampu mempro-
duksi 4 juta potong roti per 
hari. Namun, hingga kini utili-
tas dari pabrik tersebut baru 
mencapai kisaran 50%. Sam-
pai dengan Februari 2015, 

perusahaan telah mendistri-
busikan roti ke 54.422 titik di 
seluruh Indonesia. 

Portofolio penyebaran itu 
adalah; 5% didistribusikan ke 
supermarket, 68% ke minimar-
ket, 14 didistribusikan kepada 
distributor, dan 12% kepada 
agen serta 1% didistribusikan 
kepada institusi (lihat grafi k). 

Untuk mengejar target ta-
hun ini, ROTI menganggarkan 
belanja modal tahun ini seni-
lai Rp 350 miliar. Belanja mo-
dal ini akan digunakan untuk 
pengembangan bisnis perusa-
haan tahun ini. Soal kinerja 
kuartal I-2015, Stephen belum 
mau menjelaskannya. "Kami 
masih menunggu laporannya," 
terang Stephen.                     ■

Konsumen butuh smartphone dengan fi tur 
menarik dengan harga yang terjangkau
Tjandra Lianto, 
Marketing Director Advan.

ROTI Genjot 
Pertumbuhan 
20% Tahun Ini
Pabrik ROTI di Purwakarta dan Cikande beroperasi

Benediktus Krisna Y.

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Salah satu produ-
sen ponsel dan gadget dalam 
negeri, Advan optimistis meli-
hat potensi pasar ponsel di 
Indonesia. Untuk memperluas 
pangsa pasarnya, Advan bah-
kan akan menambah produksi 
tablet dan smartphone menja-
di 8 juta unit per tahun.

Target produksi Advan ini 
naik 14% ketimbang realisasi 
produksi tahun lalu sebanyak 
7 juta unit. Tjandra Lianto, 
Marketing Director Advan 
mengakui, kenaikan produksi 
dilakukan saat daya beli ma-
syarakat turun. "Kondisi pasar 
saat ini sedang lesu," kata 
Tjandra, Kamis(23/4).

Sadar akan kondisi pasar 
ini, Tjandra bilang Advan te-
lah menyiapkan sejumlah 
strategi agar produk yang di-
produksi bisa laris di pasaran. 
"Kami sudah melihat kebutuh-
an konsumen seperti apa, ter-
nyata mereka butuh smart-
phone dengan fi tur yang me-
narik dengan harga yang 
terjangkau," terang Tjandra.

Selain itu, Tjandra berharap 
produk Advan bisa menjadi 
merek ponsel yang merambah 
seluruh segmen pasar di Indo-
nesia. Agar penetrasi pasar 
Advan kian membesar, Tjan-
dra berharap bisa memaksi-
malkan penjualan produk 
yang diluncurkannya.

Ia menambahkan sebagai 
produsen, Advan siap meng-
ikuti peraturan pemerintah 
yang mewajibkan setiap pro-
dusen elektronik memakai 
komponen lokal dengan Ting-
kat Kandungan Dalam negri 
(TKDN) sebesar 30 %. 

Tjandra bilang, saat ini 
TKDN di setiap ponsel Advan 

baru 10%. "Jika semua industri 
pendukung ada, maka kan-
dungan lokal kami naik men-
jadi 40% bertahap," terang 
Tjandra. Untuk diketahui saja, 
saat ini Advan telah mendiri-
kan pabrik ponsel dan tablet 
di Semarang, Jawa Tengah. 

Pabrik yang memiliki 16 
line produksi itu kini baru di-
operasikan 6 line saja. "Kami 
akan menggunakan 10 line 
yang tersisa jika target pro-
duksi meningkat," jelasnya. 
Menurut Tjandra, saat ini pab-
rik memproduksi sekitar 
48.000 unit ponsel atau tablet 
setiap harinya.

Untuk menggenjot penjual-
an tahun ini, Advan berencana 
merilis ponsel baru, yaitu Ad-
van Star Note S55 di kuartal II 
tahun ini. Selain itu, Advan 
juga sedang mempersiapkan 
tablet anyar yang belum di-
umumkan namanya. 

Sekadar informasi, Advan 
semula berkutat di bisnis No-
tebook. Kemudian pada 2013, 
Advan banting setir dari pro-
duksi Notebook ke produksi 
smarthpone dan tablet. Mig-
rasi dari produksi Notebook 
ke smartphone dan tablet ini 
menghabiskan investasi seni-
lai Rp 100 miliar.

David Oliver Purba

ANTARA/Audy Alwi

Saat ini TKDN di setiap ponsel Advan baru 10%. 

INDUSTRI PONSEL■

Advan Mau Produksi 
8 Juta Unit Ponsel

Jika industri 
pendukung ada, 
kandungan lokal 

ponsel Advan 
naik jadi 40%

Boeing telah menunda 
peluncuran 787 Dre-
amliner beberapa kali, 

namun 140 unitnya kini te-
lah dipakai oleh berbagai 
maskapai penerbangan. Mi-
salnya ANA, Air India, dan 
Japan Airlines. Terhitung 
hingga akhir September 2014, 
baru 193 unit yang sudah 
diproduksi hingga selesai.

Dreamliner diposisikan 
sebagai "puncak" kenyama-
nan perjalanan udara. Setiap 
3 detik di dunia ini satu pe-
sawat Boeing diluncurkan. 
Dan Boeing 787 Dreamliner 
adalah model terbaru Boeing 
yang didukung fasilitas pe-
nunjang atau amenitas ber-
teknologi tinggi, lebih lebar, 
teknologi cahaya yang meng-
atur mood, dan beroksigen 
lebih banyak.

Dreamliner mengoutsour-
ce 70% partikelnya ke pema-
sok di seluruh dunia. Di pusat 
Boeing kota Seattle, setiap 
unit Dreamliner hanya ting-
gal dirakit. 

Namun ternyata outsour-
cing bukan perkara mudah. 
Para supplier tidak seragam 
dalam kualitas dan waktu 
penyelesaian. Inilah yang 
membuat peluncuran Boeing 
787 Dreamliner pertama 
menjadi tertunda.

Untuk produk-produk 
yang mengandalkan keaman-

an dan akurasi tingkat tinggi 
seperti sebuah pesawat ter-
bang, outsourcing komponen 
secara berlebihan mengan-
dung beberapa risiko. Ba-
yangkan akibat dari kompo-
nen yang sub-standar. Pesa-
wat bisa jatuh dan para 
penumpang bisa menjadi 
korban. Resiko ini menyebab-
kan penundaan Dreamliner 
hingga tiga tahun.

Pertama, perbedaan spek 
miniskul saja bisa menyebab-
kan keseluruhan desain dan 
sistem tidak berjalan semesti-
nya. Kedua, setiap pemasok 
mempunyai redundansi dan 
kelalaian mikro yang bisa 
menumpuk, sehingga menye-
babkan kegagalan mikro yang 
krusial dan membengkak 
menjadi kegagalan besar. 

Ketiga, masalah kompati-
bilitas yang tidak bisa lang-
sung dites secara langsung, 
setelah satu prototipe disele-
saikan. Mengingat pengirim-
an setiap elemen dari negara 
lain perlu biaya mahal. 

Para analis Wall Street te-
tap percaya bahwa Dreamli-
ner akan menjadi primadona 
dunia maskapai internasio-
nal di beberapa tahun ke de-
pan, walaupun memerlukan 
1.000 unit untuk mencapai 
break-even point. Di tahun 
2011, akhirnya Dreamliner 
mampu diluncurkan ke udara 

untuk konsumen.
Namun, bagaimana per-

jalanan Dreamliner seka-
rang? Apakah peluncuran  
bisa mulus seperti tahap per-
tamanya?

Dreamliner pertama men-
darat 2011 di Osaka dan Na-
goya dengan maskapai ANA 
(All Nippon Air) dari Jepang. 
Setelah pengiriman terlambat 
3 tahun sejak 2008. Untuk 
itu, Boeing membayar ganti 
rugi dalam nilai yang dira-
hasiakan mengingat kerugian 
ANA selama masa tunggu. 
United Airlines juga telah 
memesan 50 unit Dreamliner 
senilai US$ 8 miliar. 

Uniknya, ternyata para 

penumpang lebih peduli akan 
kenyenyakan tidur dan apa-
kah ada penumpang lain di 
kursi sebelah. Dua hal ini 
merupakan indikator pener-
bangan yang nyaman. 

Boeing ternyata perlu 
memperhitungkan dua hal 
ini selain berbagai amenitas 
canggih Dreamliner, seperti 
jendela dengan tombol untuk 
menggelapkan ketimbang me-
makai penutup plastik. 

Pengalaman dan kenya-
manan bepergian dengan pe-
sawat terbang ditentukan oleh 
hal-hal di luar fi tur produk. 
Pengalaman berbicara, pela-
yanan awak kabin sangat 
menentukan keberhasilan 

maskapai. Bandingkan de-
ngan Qantas sebelum dipri-
vatisasi, atau Garuda bebera-
pa tahun terakhir. Ini meru-
pakan tantangan maskapai 
baik yang memakai pesawat 
mutakhir atau tidak.

Tantangan sekarang ada-
lah memastikan keamanan 
dan kondisi prima mesin 

aviasi. The National Trans-
portation Safety Board bersa-
ma the Federal Aviation Ad-
ministration sedang mendis-
kusikan kelayakan terbang 
dari Boeing 787. Debat ber-
asal dari baterai litium yang 
tampaknya mudah terbakar 
(http://www.thedailybeast.
com/articles/2014/05/28/ntsb-
doesn-t-think-the-boeing–787-
dreamliner-is-safe-enough-to-
fl y.html). 

Selain "masalah" baterai, 
manajemen Boeing juga 
mengalami masalah deadline, 
mengingat para pekerja di 
bawah serikat buruh plantase 
Boeing di Seattle, Washington 
dikenal cukup vokal sehingga 
melakukan demo dan mogok 
kerja. Pabrik baru tanpa seri-
kat buruh memungkinkan 
untuk bekerja dan deliveri 
sesuai jadwal dibangun di 
Charleston, South Carolina. 

Ini merupakan masalah 
tersendiri mengingat Hukum 
Perburuhan AS yang menya-
takan bahwa pemindahan 
tersebut merupakan praktek 
diskriminasi terhadap para 
pekerja.

Satu pesawat atau seribu 
pesawat Dreamliner, sejuta 
masalah setiap hari perlu di-
hadapi oleh Boeing. Bukan-
kah semakin kolosal suatu 
produk, semakin detil proses 
produksinya?   ■

Kejayaan dan Masalah Boeing 787 DreamlinerKejayaan dan Masalah Boeing 787 Dreamliner

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 

berbasis di California

INDUSTRI MOBIL NASIONAL■

JAKARTA. Rencana PT Solo 
Manufaktur Kreasi (SMK)  un-
tuk mengembangkan mobil 
bermerek Esemka mulai me-
narik minat investor. Ada dua 
perusahaan yang mengklaim 
telah mendekati Esemka. 

Kabar yang santer beredar 
Garansindo Inter Global  dan 
PT Adiperkasa Citra Lestari 
(ACL) yang dimiliki oleh man-
tan ketua Badan Intelijen Na-
sional (BIN) Abdullah Mah-
mud Hendropriyono tengah 
mendekati perusanaan ini. 

Dwi Budhi Martono, Humas 
Esemka bilang, pihaknya  me-
mang membuka peluang be-
kerjasama dengan perusahaan 
besar. Maklum, pria yang ak-
rab disapa Toto ini bilang, pi-
haknya membutuhkan sunti-

kan dana untuk modal, mem-
perkuat layanan purna jual, 
dan mengembangkan desain 
mobil Esemka.

Walaupun membuka pelu-
ang kerjasama, tetapi hingga 
kini Esemka belum memutus-
kan dengan siapa menjalin 
mitra. Dari dua nama perusa-
haan yang disebut-sebut, Toto 
hanya membenarkan kemung-
kinan bekerjasama dengan 
Garansindo Inter Global. 

"Garansindo memang per-
nah menyatakan minatnya ke 
kami. Namun, hingga kini, 
belum ada lagi perkembangan 
ataupun kerjasama tertulis," 
kata Toto kepada KONTAN, 
Rabu (22/4). 

Menanggap wacana kerja-
sama dengan Esemka ini, Rie-

va Muchsin, Chief Marketing 
Offi cer (CFO) PT Garansindo 
Inter Global juga belum mau 
banyak berkomentar. "Saya 
belum bisa komentar. Karena 
memang belum ada kerjasama 
apa-apa," ujar Rieva pada 
KONTAN, Kamis (23/4).

Namun demikian, Rieva 
menjelaskan, pihaknya sem-
pat menawarkan bantuan ke-
pada Esemka dalam hal pe-
ngembangan mobil nasional. 
"Kami tawarkan bantuan un-
tuk mendorong konten lokal, 
riset dan pengembangan," 
kata Rieva. Untuk diketahui 
saja, PT Garansindo Inter Glo-
bal merupakan APM mobil 
Chrysler, Dodge, Fiat. 

Adapun kabar tentang ren-
cana Esemka bekerjasama 

dengan PT Adiperkasa Citra 
Lestari dibantah oleh Toto. 
"Tak ada kerjasama tersebut," 
tandas Toto. 

Sayang, Hendropriyono se-
laku pemilik Adiperkasa Citra 
Lestari juga menjawab perta-
nyaan KONTAN mengenai 
wacana perusahaan ini meng-
gandeng Esemka.

Seperti diketahui, beberapa 
waktu lalu, Adiperkasa Citra 
Lestari telah menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) de-
ngan Proton Malaysia. MoU 
tersebut untuk mempersiap-
kan dan melakukan kajian 
proyek pendirian industri mo-
bil di Indonesia.

Benediktus Krisna Yogatama

Kembangkan Bisnis, Esemka Mencari Mitra 

Pameran Alat Kesehatan

ANTARA/Zabur Karuru

Pengunjung mengamati alat kesehatan yang di pamerkan pada Hospital Expo di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (23/4). 
Pameran yang memamerkan sejumlah alat-alat kesehatan tersebut bertujuan memberikan informasi tentang pengem-
bangan peralatan kesehatan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat kesehatan.

Perbedaan spek 
bisa sebabkan 
seluruh desain 

tidak jalan.

Kinerja PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)
(dalam miliar rupiah)

2014 2013
Penjualan 1.880,26 1.505,50
Laba tahun berjalan 188,58 158,02

Jalur Distribusi 
Produk ROTI
(per Februari 2015)

Sumber: ROTI
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