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JAKARTA. PT Unggul Indah 
Cahaya Tbk tak mau terbuai 
harapan muluk. Meski meng-
aku sedikit lega harga minyak 
mentah dunia mulai lebih sta-
bil, perusahaan itu hanya ingin 
mengejar pertumbuhan pen-
dapatan 2%-3%  saja tahun ini.

Sepanjang 2014, Unggul In-
dah mencetak pendapatan 
US$ 400,09 juta. Itu berarti 
target pendapatan tahun ini 
sekitar US$ 408,10 juta - US$ 
412,10 juta. "Target pertum-
buhan ini didukung harga mi-
nyak mentah yang mulai sta-
bil," kata Lily Setiadi, Sekreta-
ris Perusahaan PT Unggul 
Indah Cahaya, kepada KON-
TAN, Kamis (9/4).

Mengutip Bloomberg, harga 
kontrak minyak mentah dunia 

di pasar West Texas Interme-
diate (WTI) pengiriman Mei 
2015 secara year to date per 9 
April 2015,  sudah mulai naik 
dari titik harga terendah US$ 
45,19 per barel pada 17 Maret 
2015 lalu. Pada 9 April harga 
minyak US$ 51,16 per barel.

Paling tidak, produsen ba-
han baku detergen tersebut 
masih mematok target per-
tumbuhan lebih tinggi ketim-
bang realisasi pertumbuhan 
pendapatan tahun lalu. Patut 
dicatat, pendapatan perusaha-
an berkode saham UNIC di 
Bursa Efek Indonesia itu di 
2014 turun 8,86% ketimbang 
pendapatan 2013 yang sebesar 
US$ 438,99 juta. 

Selain katalis positif harga 
minyak, Unggul Indah juga 

diuntungkan dengan harga al-
kohol yang lebih murah ke-
timbang harga jual produknya 
yakni bahan baku detergen. 
Alkohol adalah bahan baku 
pengganti untuk membikin 
bahan baku detergen.

Senada, dari sisi volume 
produksi, Unggul Indah juga 
hanya menargetkan pertum-
buhan sekitar 3% dibanding 
dengan tahun lalu. Bidikan 
volume produksi tahun ini 
adalah 159.000 metrik ton.

Tak cuma target tipis, Ung-
gul Indah sepertinya juga tak 
mau ngoyo mencari pangsa 
pasar. Perlu Anda ketahui, 
dalam laporan keuangan 2014, 
tercatat Unggul Indah menam-
bah negara tujuan ekspor baru 
yakni Nigeria dan Jerman. 

Ekspor ke Nigeria berupa 
Fosfat sedangkan ekspor Jer-
man berupa Alkybenzene.

Rupanya Unggul Indah me-
lego produk ke Nigeria dan 
Jerman itu lantaran ada pe-
sanan masuk dan bukan kare-
na sengaja mencari pasar. "Ke 
depannya pun, ekspor kami 
akan melihat dari sisi pesanan 
dan saat ini belum tahu akan 
ekspor ke negara mana lagi," 
ungkap Lily.

Selain Nigeria dan Jerman, 
beberapa tujuan ekspor Ung-
gul Indah ke Australia, Viet-
nam, Selandia Baru, Korea 
Selatan, Malaysia, Jepang dan 
Cina. Terbesar porsinya ada-
lah ke Australia.

Francisca Bertha Vistika

Ekspor menyesuaikan dengan pesanan, 
tidak akan fokus ke satu negara tertentu.
Lily Setiadi, Direktur, Corporate 
Secretary PT Unggul Indah Cahaya Tbk

JAKARTA. Produsen pipa baja 
PT Bakrie Pipe Industries 
membenamkan dana US$ 10 
juta atau sekitar Rp 130 miliar, 
untuk membangun pabrik pe-
lapis  (coating)  pipa baja. 
Sumber dana akan diamil  dari 
kas internal.

Fasilitas coating pipa baja 
ini berlokasi di Bekasi, Jawa 
Barat, dekat dengan pabrik 
baja Bakrie Pipe. Rencananya, 
Mei nanti pabrik beroperasi.

Tujuan pembangunan pab-
rik coating pipa baja untuk 
meningkatkan efisiensi dan 
menambah lini produksi. Se-
belumnya, Bakrie Pipe terpak-
sa memakai jasa perusahaan 
lain untuk melapisi pipa baja-
nya. "Sekarang kami coating 
sendiri dan selain itu juga bisa 
mengerjakan coating pesanan 
orang lain," ujar Mas Wigran-
toro Roes Setiyadi, Presiden 
Direktur PT Bakrie Pipe In-
dustries, Kamis (9/4).

Namun demikian, Bakrie 
Pipe belum menghitung po-
tensi tambahan omzet jika lini 
produksi anyar itu beroperasi. 
Yang pasti, pabrik coating itu 
berkapasitas 800.000 meter 
persegi (m²) per tahun.

Asal tahu saja, Bakrie Pipe 
menjual mayoritas produksi 
pipanya atau 65%, ke perusa-
haan sektor minyak dan gas 

(migas). Barulah sisanya, 35% 
antara lain dijual ke perusaha-
an sektor konstruksi dan wa-
ter treatment. Klien bisnisnya 
ada di dalam negeri dan luar 
negeri.

Lantaran menyasar berba-
gai sektor usaha, bisnis Bakrie 
Pipe tak terlepas dari perkem-
bangan sejumlah sektor terse-
but. Misalkan industri migas 
sedang naik daun, belanja 
pipa baja untuk eksplorasi 
minyak akan meningkat. Begi-
tu juga jika industri lain yang 
sedang tumbuh.

Manajemen perusahaan ini 
mengejar target pertumbuhan 
pendapatan 12% tahun ini. 
Tahun lalu, Bakrie Pipe meng-
aku mencetak pendapatan Rp 
3,5 triliun. Artinya pendapatan 
tahun 2015 sekitar Rp 3,92 
triliun. Sebagai informasi, 
pendapatan perusahaan itu di 
2013 adalah Rp 3 triliun.

Kinerja kuartal-I loyo
Meski mencanangkan target 

pertumbuhan dobel tahun ini, 
catatan kinerja perusahaan 
itu di kuartal I-2015 mengece-
wakan. Tanpa menyebutkan 

nilainya, manajemen Bakrie 
Pipe bilang pendapatan triwu-
lan pertama tahun ini 60% di 
bawah target.

Bakrie Pipe menuding mu-
sabab kinerja tak memuaskan 
itu karena beberapa proyek 
pemerintah belum banyak 
yang ditawarkan. "Ini karena 
presiden baru jadi banyak 
pabrik yang belum jalan. Ha-
rapannya di kuartal II banyak 
proyek mulai jalan jadi bisa 
mengejar ketertinggalan yang 
kemarin," ujar Wigrantoro.

Selain itu, Bakrie Pipe juga 
mengeluhkan hal sama di in-
dustri pipa baja dalam negeri. 
Perusahaan itu keder harus 
bersaing dengan serbuan pipa 
baja impor dengan harga jual 
25% lebih murah. Sebab harga 
baja lokal tak kompetitif ada-
lah bunga bank yang tinggi, 
tarif dasar listrik dan pele-
mahan rupiah.

Untuk diketahui kebutuhan 
pipa baja nasional sebesar 1,5 
juta ton. Adapun kapasitas 
produksi nasional mencapai 
900.000 ton pipa baja per ta-
hun. Ironisnya, utilisasi pro-
duksi dalam negeri nasional 
hanya 60%-70%.    ■

Bakrie Pipe 
Bangun Pabrik 
Coating Sendiri
Biaya investasi pembangunan pabrik US$ 10 juta

Benediktus Krisna Y.

Unggul Indah Cuma Ingin Unggul Tipis 3%

■MANUFAKTUR

Mungkin selama ini 
Anda telah mengenal 
logo Tory Burch (TB) 

“T” dalam kapital. Simbol 
tersebut mirip simbol palang 
merah namun agak sedikit 
“gothic”. Logo seperti ini pas-
ti dikenal setiap perempuan 
kelas menengah ke atas.

Sepatu fl at (fl at shoes) TB 
sangat dikenal nyaman dipa-
kai dan harganya juga terma-
suk terjangkau untuk kelas 
desainer dengan branded pro-
duct-nya. "Comfort and style," 
ujar desainer Tory Burch.

Produk-produk juga dipa-
kai dengan bangga oleh peso-
hor di Holywood seperti Jessi-
ca Alba, Anne Hathaway, 
Kate Middleton, dan Oprah 
Winfrey, serta disebut-sebut 
dalam sitkom televisi seperti 
The Gossip Girl. 

Namun desainer Tory 
Burch mengkonfi rmasi bahwa 
sesungguhnya ia tidak mela-
kukan product placement. 
Majalah Forbes menyebut 
Tory Burch sebagai self-made 
billionaire kedua termuda di 
dunia dan termasuk dalam 
salah satu “top 100 most po-
werful women in the world.”

Semua bisnisnya terjadi 
secara organik sehingga men-
jadi “marketing force” luar 
biasa. Bagaimana bisa?

Bayangkan, dengan harga 
beberapa ratus dollar Ameri-

ka serikat saja, sebuah tas 
tangan super cantik, chic, 
fungsional, dan berkualitas 
tinggi sudah bisa dibeli. Har-
ganya, tidak perlu seharga 
ribuan atau puluhan ribu 
dollar Amerika Serikat seperti 
halnya merek ternama Her-
mes dan Louis Vuitton. 

Penulis sendiri sering 
mengunjungi butik TB di Val-
leyfair Mall di Santa Clara, 
California. Di butik ini ter-
nyata penuh dengan para ibu 
dan perempuan muda dari 
mancanegara, termasuk dari 
Indonesia. Kini butik TB ber-
jumlah 137 di seluruh dunia.

Para remaja putri dari 
kelas menengah atas di selu-
ruh dunia saat ini sepertinya 
sedang demam TB. Butik-bu-
tik TB tersebar di setiap mal, 
duty free shops, dan online 
retailer ternama. 

Produk kaum hawa seper-
ti sepatu, tas, blus, dres, rok, 
celana panjang, jins, jam ta-
ngan, dan asesori bisa dijum-
pai dalam product line TB. 
Jam tangannya diproduksi 
di Swiss. Ini yang termasuk 
langka karena di era “segala-
nya Made in China”.

Kalau kita kilas balik  ke 
belakang, sejatinya booming 
bisnis TB diawali dengan 
wawancara desainer Tory 
Burch dengan Oprah Winfrey 
di televisi di tahun 2005. Saat 

itu, TB baru saja memulai 
bisnisnya selama satu tahun. 
Setelah wawancara tersebut, 
Web site ToryBurch.com me-
nuai 8 juta hit.

Fakta ini sebagai catatan,  
bahwa sukses TB salahsatu-
nya didorong “The Oprah 
Factor” yang menempatkan 
sebuah merek baru ke puncak 
dunia. Beberapa merek yang 
mengalami faktor spesial ini 
termasuk: Moveable Feast dan 
Pure Color Jeans. Oprah’s 
Lisf of Favorite Things. Pe-
nampilan di Oprah Winfrey 
merupakan publisitas puncak 
yang diharapkan oleh para 
desainer, mengingat jang-
kauanya hingga ratusan juta 
pemirsa di mancanegara.

Desainer Tory Burch sen-
diri terlibat langsung di bis-
nis ini dalam segala segi, 
dari A ke Z: desain, warna, 
pemilihan materi, produksi, 
dan pasca-produksi. Kunci-
nya adalah mencari materi 
dan mendesainnya seindah 
mungkin untuk price point 
yang telah ditentukan. 

Meskipun tanpa bekal 
pendidikan fashion design 
maupun bisnis dan entrepre-
neurship, keberanian Tory 
bersumber dari keinginannya 
untuk memberikan solusi 
bagi para perempuan bekerja 
dan ibu rumah tangga aktif 
seperti dia. Di University of 
Pennsylvania, ia studi Art 
History. Jadi hobi seni me-
mang lebih kental dan men-
dasari sukses TB.

Di Amerika Serikat di 
mana pembantu rumah tang-
ga (helper) dan babysitter ti-
dak lazim, para ibu perlu si-
gap, siap, dan aktif dalam 
bekerja di kantor dan rumah. 
Mereka menginginkan sepatu 
fl at yang cantik dan nyaman 
dipakai. Itulah produk perta-
ma TB yang langsung laku 
keras di pasaran.

Kemampuan Tory Burch 
dalam membaca kebutuhan 
para konsumennya dibingkai 
dengan personalisasi setiap 
produknya yang diberi nama-
nama yang familier, seperti 

Robinson, nama marga orang 
tuanya. Burch adalah marga 
suaminya Christopher.

Untuk produk-produk li-
nen dan rumah tangga Tory 
Burch Home, ruang pamer-
nya diisi dengan merek-me-
rek yang menjadi favorit 
konsumennya, seperti kulkas 
yang penuh, laptop, dan kom-
puter tablet. Selain desainer 
ulung Tory adalah, marketer 
yang sangat mengenal psiko-
logi dan perilaku konsumen-
nya yang menjadi target pa-
sar produk-produknya.

Pengguna berat media so-
sial yang sangat tokcer dalam 
membangun mereknya. Tory 
menceritakan tentang diri-
nya, keluarga, dan desain-
desainnya di blog dan kicau-
an Twitter. Selain itu Tory 
jyga marketing team-nya 
menggunakan Pinterest dan 
Instagram secara sangat opti-
mal. Prosesi marketing ini 
lengkap dengan “kisah-kisah” 
akan desain tersebut, sehing-
ga terjadi kontak afeksi de-
ngan konsumen target.

Catatan penting yang per-
lu kita ambil dari seorang 
Toruy Bruch adalah, siapa-
pun dengan latar belakang 
pendidikan apapun pasti bisa 
menjadi entrepreneur sukses. 
Kuncinya adalah psikologi 
konsumen. Gunakan afeksi 
seoptimal mungkin. ■

Tory Burch dan Perilaku KonsumenTory Burch dan Perilaku Konsumen

MANUFAKTUR■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Zebra Technologies Luncurkan Modem Anyar

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Kiri ke kanan: Presiden Direktur PT Harrisma Informatika Jaya Yansen Setiawan, Senior Business Manager Harrisma Riandy 
Shane, Country Business Manager Zebra Indonesia Yusuf Suparto dan Regional Director (APAC) Enterprise Network 
Communication Zebra Derrick Lee berbincang disela peluncuran produk WiFi Zebra di Jakarta, Rabu (8/4). Zebra Techno-
logies meluncurkan tiga produk WiFi generasi terbaru di Indonesia dan didistribusikan oleh PT Harrisma Informatika Jaya. 
Tahun ini WiFi Zebra ditargetkan dapat terjual sebanyak 10.000 unit senilai US$ 2 juta.

Info Tender & Lelang

Lelang Pekerjaan di 
Bandung
■ Nama lelang: peningkatan Jl. 
Banjaran – Pinggirsari – Garduh (RJ.
D.01)
Agensi: Kab. Bandung (Kode 
Lelang: 1385093)
Satuan kerja: Satker Dinas Bina 
Marga
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ jasa pelaksana untuk 
konstruksi jalan raya (kecuali jalan 
layang), jalan, rel kereta api dan 
landas pacu bandara (SI003)
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
2.500.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
2.500.000.000,00
Sumber dana: APBD

Nama lelang: peningkatan Jl. 
Ciluncat – Warunglobak (RJ.D.09)
Agensi: Kab. Bandung (Kode 
Lelang: 1386093)
Satuan kerja: Satker Dinas Bina 
Marga
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ jasa pelaksana untuk 
konstruksi jalan raya (kecuali jalan 
layang), jalan, rel kereta api dan 
landas pacu bandara (SI003)
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.000.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.000.000.000,00
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 27 Maret – Selasa, 21 April 
2015 melalui http://lpse.
bandungkab.go.id/eproc/   

Lelang Pekerjaan di 
BKPM
■ Nama lelang: pengadaan 
penyediaan sarana data realisasi 
investasi nasional untuk perangkat 
daerah di bidang penanaman modal 
T.A. 2015
Agensi: LPSE BKPM (Kode Lelang: 
388384)
Satuan kerja: Selain Setama dan 
Promosi
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.188.006.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.188.000.000,00
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 31 Maret – Rabu, 15 April 
2015 melalui http://lpse.bkpm.
go.id/eproc/  

Lelang Pekerjaan di 
BPOM
■ Nama lelang: pekerjaan 
konstruksi fi sik pembangunan 

gedung laboratorium BBPOM di 
Yogyakarta TA 2015
Agensi: Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (Kode Lelang: 1396191)
Satuan kerja: Balai Besar POM di 
Yogyakarta
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan kesehatan 
(BG008), dan atau jasa pelaksana 
untuk konstruksi bangunan gedung 
lainnya (BG009) yang berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
11.502.714.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
11.501.575.000,00
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 31 Maret – Minggu, 19 
April 2015 melalui http://lpse.pom.
go.id/eproc/

Lelang Pekerjaan di 
BNPB
■ Nama lelang: bantuan teknis 
dukungan manajemen bidang 
pengurangan risiko bencana tahun 
anggaran 2015
Agensi: Badan Nasional Penanggu-
langan Bencana (Kode Lelang: 
258382)
Satuan kerja: Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha/ jasa konsultansi 
manajemen yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil 
Nilai pagu paket: Rp 
1.500.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.498.915.000,00
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 2 April – Senin, 13 April 
2015 melalui http://lpse.bnpb.go.
id/eproc/ 

Lelang Pekerjaan di 
BMKG
■ Nama lelang: pemeliharaan 
sarana analisa parameter cuaca 
MEWS
Agensi: BMKG (Kode Lelang: 
1067524)
Satuan kerja: Deputi Bidang 
Meteorologi
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
meteorologi, komputer/teknik 
informatika yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil 
Nilai pagu paket: Rp 
7.665.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
7.508.809.000,00
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 2 April – Minggu, 12 April 
2015 melalui http://lpse.bmkg.go.
id/eproc/ 

Pabrik PT Bakrie Pipe Industries
Lokasi pabrik Luas Kapasitas produksi

Bekasi, Jawa Berat 26 ha 200.000 ton pipa baja /tahun
Bakauheuni. Lampung 20 ha 150.000 ton pipa baja

Sumber: wawancara KONTAN


