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Ada perusahaan yang produksinya turun
10%, ada juga yang turun 60%-70%.
Elisa Sinaga, Ketua Umum Asosiasi
Aneka Keramik Indonesia

nmanufaktur npenerbangan
Kontan Jumat, 6 November 2015

Dering Impor Ponsel Mulai Meredup
Impor ponsel sampai September 2015 tercatat 26 juta unit, jauh di bawah realisasi impor sepanjang 2014 sebanyak 60 juta unit
David O Purba,
Asnil Bambani Amri
JAKARTA. Beroperasinya sejumlah pabrik telepon seluler
(ponsel) di Indonesia mulai
menekan impor ponsel sepanjang tahun 2015. Kementerian
Perindustrian mencatat, impor ponsel sampai September
2015 mencapai 26 juta unit.
Angka ini jauh di bawah realisasi impor ponsel sepanjang
2014 lalu yakni mencapai 60
juta unit.
I Gusti Putu Suryawirawan,
Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika
Kementerian Perindustrian
mengklaim, tren penurunan
impor terjadi lantaran beberapa pabrik perakitan ponsel di
Indonesia mulai produksi.
"Impor ponsel tergantikan
dengan produksi dalam negeri," kata Putu, Kamis (5/11).
Ia menyebut impor ponsel
secara jumlah maupun nilai
semua turun. Merujuk data
Badan Pusat Statistik (BPS),
impor ponsel Januari-Agustus
2015 turun 34,2% menjadi US$
1,3 miliar ketimbang periode
yang sama 2014 (lihat tabel).
Country Lead Smartphone
Division PT Lenovo Indonesia Adrie Suhadi membenarkan pendapat Putu. Ia menyebut tujuan pendirian pabrik
di Indonesia untuk mengurangi impor. "Jadi wajar impor
ponsel turun," kata Andrie.
Pun demikian dugaan Putu
dan Andrie belum tentu seratus persen benar. Sebab, industri yang selama ini aktif
sebagai importir dan pedagang ponsel menduga nilai
impor terlihat turun lantaran
banyak ponsel impor masuk
Indonesia lewat jalur ilegal
yakni penyelundupan.

Djatmiko Wardoyo, Sekretaris Perusahaan distributor
ponsel PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) menduga, tren
penurunan impor ponsel bisa
jadi karena maraknya pasar
ponsel ilegal. "Masih ada ponsel di black market," kata
Djatmiko kepada KONTAN,
Kamis (5/11).
Perlu diketahui, istilah ponsel black market di pasar ponsel sudah awam diketahui
publik. Sebutan ponsel black
market disematkan untuk
ponsel selundupan. Biasanya,
ponsel selundupan ini tidak
memiliki kartu garansi atau
manual bahasa Indonesia. Sayang, Djatmiko tak mengetahui detail dari peredaran ponsel black market ini.
Sebagai ilustrasi adanya
ponsel selundupan adalah
adanya produk ponsel global
yang belum di rilis di pasar
Indonesia oleh distributor
resmi, tapi produknya sudah
di jual di pasar bebas.
Djatmiko yakni, meskipun
ada produsen global yang telah menjanjikan untuk membangun pabrik di Indonesia,
impor tetap tinggi. "Yang di
produksi di dalam negeri hanya sebagian kecil, mayoritas
masih impor," katnya.

Lapangan pekerjaan
Sebagai catatan, beberapa
pabrikan ponsel global yang
menyatakan komitmen membangun pabrik di Indonesia
terbaru adalah Lenovo. Dalam
rencananya, Lenovo menggandeng Tridharma Kencana
untuk produksi di Serang,
Banten. Tahap awal, ada dua
tipe ponsel pintar, yaitu Lenovo A2010 dan A6010.

secara nilai,
impor ponsel
periode JanuariAgustus 2015
turun sebesar
34,2%
Merek ponsel lain yang telah bikin pabrik di Indonesia
adalah: Samsung, Oppo, Haier, IVO untuk Bolt & Venera,
Modem Bolt dan ZTE untuk
Bolt, Polytron, Evercross, Advan, Axioo, MITO, Gosco, SPC
dan Asiafone.
Tak semua merek ponsel
ternama dunia tertarik untuk
mendirikan pabrik. Ada dua
merek ponsel ternama seperti

Apple dan BlackBerry, belum
membuat keputusan.
Kabar terakhir yang diperoleh KONTAN, kedua merek
yang mendapatkan pangsa
pasar cukup besar di Indonesia ini masih melakukan kajian. Jika sampai akhir 2015 tak
merealisasikan mendirikan
pabrik, maka izin impor Apple
dan BlackBerry bakal dicabut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 82/ 2012,
tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, importir wajib
membuat pabrik ponsel di Indonesia paling lambat 2015.
Untuk pengembangan industri ponsel ini, pemerintah
sedang menyusun aturan
penggunaan komponen lokal
atau Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN).
Aturan yang berlaku 1 Januari
2017 ini akan diterapkan bertahap dengan tahap awal wajib TKDN sebesar 30%.
Adapun target dari pemakaian produk dalam negeri ini
bertujuan untuk meningkatkan geliat industri teknologi
di dalam negeri. "Pabrik ponsel ini juga menambah lapangan kerja dan mendekatkan
produsen pada pasarnya,"
tambah Menteri Perindustrian
Saleh Husin.
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Neraca Perdagangan Telepon Seluler
2010-2014 (dalam juta dollar AS)
Impor
Ekspor

2010
2.318,12
15,15

2011
2.397,71
10,11

2012
2598,01
14,00

2013
2.787,98
28,39

2014
2.906,86
55,64

Tren 2010-2014
25,40%
267,20%

Impor Telepon Seluler Mulai Menyusut
Januari-Agustus 2014-2015 (dalam juta dollar AS)
Impor
Ekspor

Jan-Agustus 2014
1.989,7
32,79

Jan-Agustus 2015
1.307,47
30,06

Perubahan
-34,20%
-8,30%

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Impor ponsel secara jumlah maupun nilai semua turun.

Industri Ponsel Dalam Negeri dengan TKDN lebih dari 20%
Nama
PT Hartono Istana Teknologi
PT Aries Indo Global
PT Arga Mas Lestari
PT Tera Data Indonesia
PT Maju Express Indonesia
PT Sinar Bintang Nusantara
PT Supertone
PT Zhou Internasional
PT Samsung Indonesia
PT Indonesia Oppo Electronics
PT Hair Electronic Appliances Indonesia
PT HuaweiTech Investment dengan PT Panggung
Electric Citra Buana
PT Smartfren Telecom
PT Panggung Electric Citra Buana dengan ZTE Indonesia
PT Tridharma Kencana dengan PT Lenovo Indonesia
PT Satnusa Persada dengan PT Tata Sarana Mandiri

Sumber: Diolah dari data BPS

Produksi
(unit/tahun)
Polytron
500.000
Evercoss
1,2 juta
Advan
500.000
Axioo
300.000
Mito
625.000
Gosco
400.000
SPC
600.000
Asiafone
500.000
Samsung
14,4 juta
Oppo
1,2 juta
Haier
1 juta
Huawei
500.000
Merek

Smartfren
Bolt
Lenovo
Ivo

350.000
350.000
350.000
250.000

Keterangan
PMDN
PMDN
PMDN
PMDN
PMDN
PMDN
PMDN
PMDN
PMA
PMA
PMA
Pemilik merek
Pemilik merek
Kerjasama PMDN+PMA
Kerjasama PMDN+PMA
Kerjasama PMDN+PMA

Sumber: Paparan Kemperin, Kemdag dan Kominfo soal sinkronisasi TKDN ponsel

n keramik

Jiwa Pionir Herb Kelleher dan Southwest

A

nda mungkin pernah
merasakan, dan menikmati penerbangan
murah? Tahukah Anda bahwa penerbangan murah ini
sudah ada sejak beberapa tahun lalu di Amerika Serikat?
Sebelum Air Asia, Jet
Blue, Jet Star, Virgin Air, dan
Lion Air yang bangga dengan
keunikan harga tiket murah
dan merek kuat mereka, Herb
Kelleher dengan telah lama
menerapkan standar penerbangan low-cost airline. Bahkan Southwest mencapai omzet US$ 1 miliar per tahun
pada tahun 2001 silam. Kini,
dalam usia 83 tahun, perusahaan ini masih hadir setiap
hari di HQ Dallas, Texas.
Apa saja kehebatan Herb
Kelleher? Bagaimana ia
mampu mengubah wajah penerbangan komersial dunia?
Apa yang bisa kita pelajari
dari kiprahnya di bisnis penerbangan?
Pertama, Kelleher merupakan seorang yang mempunyai visi untuk mendemokratisasikan perjalanan udara.
Dengan modal benih US$
500.000, Kelleher dan partner
Rollin King memberanikan
diri melobi pemerintah negara bagian Texas untuk membuka satu lagi jalur penerbangan lokal Dallas-HoustonSan Antonio di tahun 1971.

Kedua, ia selalu menekankan penerbangan tepat waktu
dan cost-effective bagi perusahaan penerbangan. Dalam
salah satu iklan TV Southwest, Kelleher memperkenalkan fitur baru di depan pintu
pesawat. Satu detik kemudian, pintu ditutup dan Kelleher mengetuknya tanpa dibukakan. Bukti keseriusan pentingnya tepat waktu.
Sebenarnya ini merupakan “blessing in disguise”
mengingat pada masa itu,
salah satu dari 4 pesawat
Boeing perlu dijual untuk
menutupi biaya operasi termasuk membayar pegawai.
Jadi dengan 3 pesawat tersisa, jalur 4 pesawat dioperasikan. Hanya ada 10 menit interval waktu antar keberangkatan, padahal biasanya
diperlukan satu jam untuk
membersihkan, merawat pesawat, dan mengisi bahan
bakar. On-time flight ini menjadikan Southwest sebagai
maskapai legendaris di masanya.
Ketiga, ia memiliki filosofi
“customer tidak selalu benar.”
Kelleher percaya bahwa staf
yang bahagia dan dinilai secara objektif oleh tim manajemen akan menjadi aset perusahaan yang paling berharga. Jadi bukan “customer
selalu benar” namun setiap

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
pihak bisa benar, bisa salah.
Objektifitas akan suatu kejadian penting dalam meningkatkan spirit kerja dan kultur
perusahaan yang netral.
Bukankah seorang staf
bisa saja benar? Jika ia dinyatakan “tidak benar” karena “hanya customer saja yang
benar,” berarti ketidakadilan
telah terjadi. Dan ini bisa
membahayakan masa depan
perusahaan.
Keempat, Kelleher memanjakan konsumen dengan
berbagai insentif unik. Seperti ketika Southwest masih
berkompetisi keras dengan
Braniff yang baru saja menurunkan harga tiket hingga

50% . Di awal 1970an, posisi
finansial Southwest masih
terbatas sehingga tidak
mungkin untuk ikut menurunkan harga yang sudah
cukup rendah. Southwest tetap bertahan dengan harga
lama, namun memberi insentif satu botol whiskey. Dan
mereka menang.
Kelima, staf menjadi diri
sendiri dan bahagia. Dengan
seragam celana pendek ala
hot pants dan sepatu go-go
girls di era 1970an retro fashion, bekerja menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi
para karyawan Southwest
Airline. Working is fun with
Southwest! Dengan atmosfir
dan kultur perusahaan yang
kasual dan egaliter, Herb Kelleher dikenal sangat ramah
dan siap bercanda ria dengan
siapapun anggota staf.
Karakter Kelleher mirip
dengan Sir Richard Branson
yang pandai membuat publikasi dengan aktivitas-aktivitas uniknya. Misalnya tanpa
ragu, ia mendukung grup
Harley Davidson, memeluk
staf dengan gaya persahabatan, dan menantang adu panco untuk menyelesaikan masalah bisnis.
Slogan Southwest "just
playing smart" ternyata telah
digunakan oleh perusahaan
lain. Untuk itu Kelleher dan

chief executive offficer perusahaan tersebut beradu panco untuk menentukan pemenang yang berhak menggunakan slogan tersebut. Ternyata
Kelleher kalah, namun kesepakatan yang dihasilkan bersifat persahabatan di mana
kedua perusahaan samasama boleh menggunakan
slogan tersebut.
Kemudian pada 1994,
majalah Fortune memberi
gelar "the best CEO of the
year" kepada Kelleher. Dan di
tahun 1998, majalah yang
sama memberi gelar "the best
company to work for."
Dua gelar ini memang
pantas mereka sandang. Apalagi dengan menerapkan kebijakan "tidak ada layoff" ketika terjadi krisis di dunia
penerbangan pasca-Tragedi
9/11 di tahun 2001. Southwest
Airlines merupakan satu-satunya maskapai AS yang
bisnisnya melonjak ketika
maskapai lain menurunkan
jumlah staf dan memperkecil
fasilitas bagi konsumen.
Kiprah akuisisi Airtran
oleh Southwest di tahun 2011
memperkuat jalur penerbangan hingga berprestasi sebagai
maskapai dengan destinasi
terbesar di AS. Herb Kelleher
dan Southwest telah menorehkan sejarah bagi low-fare carrier dunia. Great job.
n

Tergempur Daya Beli
dan Produk Impor

KONTAN/Muradi

Asosiasi menduga bukan cuma perlambatan pertumbuhan
ekonomi yang jadi penyebab industri keramik lesu.
JAKARTA. Perlambatan industri properti di dalam negeri
telah memberikan dampak
buruk bagi industri pendukung seperti produsen keramik. Industri keramik yang
menggantungkan bisnis pada
industri properti, harus gigit
jari lantaran penjualan properti yang tengah lesu.
Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mencatat,
sampai September 2015 terjadi penurunan produksi keramik secara nasional sebesar
20,4% menjadi 390 juta meter

Penjualan
keramik sampai
September 2015
turun 20,4%.

persegi (m²). Padahal jika dibandingkan periode yang
sama tahun lalu, produksi keramik di Indonesia masih bisa
mencapai 490 juta m².
Elisa Sinaga, Ketua Umum
Asaki bilang, penurunan produksi terjadi hampir pada semua jenis keramik. "Ada perusahaan yang produksinya
turun 10%, ada juga yang turun
sampai 60%-70%," terang Elisa
ke KONTAN, Kamis (5/10).
Pun demikian asosiasi menduga bukan cuma perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jadi sebab industri keramik lesu. Elisa
menyebut dalam beberapa

waktu terakhir Indonesia mulai kebanjiran produk keramik
impor. Dalam catatan Asaki,
produk impor menguasai 12%13% pasar Indonesia.
Pengusaha tak bisa menampik salah satu penyebab merajalelanya keramik impor lantaran mereka menawarkan
harga jual lebih murah. Maklum industri keramik di luar
negeri memiliki struktur biaya
produksinya lebih murah ketimbang Industri keramik Indonesia. Salah satunya adalah
bahan bakar gas di luar negeri
bisa lebih murah. Walhasil,
harga keramik impor bisa lebih murah sekitar 10%-20%.
Karena itu, produksi keramik sepanjang tahun ini diprediksi bakal susut hingga 20%
dibandingkan dengan 2014.
Industri ini baru akan bangkit
pada tahun 2016 nanti, menyusul adanya stimulus dari
pemerintah untuk penurunan
harga gas mulai awal 2016.
Produsen keramik yang
mencatatkan penurunan penjualan Januari–September
2015 adalah PT Intikeramik
Alamasri Industri Tbk (IKAI).
Penjualan perusahaan ini turun 40% dari Rp 197,3 miliar
menjadi Rp 117 miliar. Kerugian juga berlipat dari Rp 13,8
miliar menjadi Rp 38,7 miliar.
Karena karena itu, Vicentius, Corporate Secretary IKAI
bilang, IKAI terus mengurangi
beban dengan cara mengurangi produksi dan menghentikan kontrak 100 orang tenaga outsourcing.
David O Purba., Mimi Silvia

