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JAKARTA. Produsen benang 
dan serat sintetis PT Asia Pa-
cific Fibers Tbk akan menam-
bah produk baru berupa be-
nang khusus untuk dekorasi 
rumah tahun depan. Produk 
baru ini tak hanya untuk me-
nyuplai pasar domestik, tapi 
juga menyasar pasar India. 

Ravi Shankar, President 
Director Asia Pacific Fibers 
bilang, mereka saat ini sedang 
melakukan pembicaraan de-
ngan calon pembeli dari India. 
"Sampel sudah kami produksi 
dan ada ketertarikan dari sa-
lah satu perusahaan di India," 
kata Ravi, Kamis (17/12). 

Jika proses kerjasama suk-
ses, POLY punya peluang 
mendapatkan pesanan benang 
sebanyak 400 ton per bulan. 
Sayang, Ravi tak mau menye-

butkan nama perusahaan ter-
sebut dengan alasan belum 
ada kesepakatan. "Januari 
2016 kami akan bertemu lagi. 
Jika nanti tak ada kesepakat-
an, kami tetap produksi be-
nang untuk home furnishing 
itu," tegas Ravi.

Walaupun bikin benang 
baru, POLY tetap produksi 
benang khusus lainnya seperti 
serat tahan api dan benang 
otomotif. Dari sisi produksi, 
tahun depan POLY berencana 
melakukan peremajaan mesin 
di pabrik Karawang Jawa Ba-
rat dan Kendal Jawa Tengah. 
POLY akan mengalokasikan 
belanja modal US$ 7 juta. 

Strategi efisiensi lain yang 
akan dilakukan POLY adalah, 
menghentikan produksi ba-
han baku purified terephtha-

lic acid (TPA) mulai Novem-
ber 2015. Selanjutnya, POLY 
membeli TPA dari produsen 
domestik 70% dan impor 30%. 
Ravi bilang, mengimpor pro-
duk PTA lebih untung ketim-
bang produksi sendiri.

Untuk diketahui, kapasitas 
produksi PTA milik POLY ca-
pai 340.000 ton PTA per tahun. 
Mesin TPA ini sudah berhenti 
sejak November 2015 lalu, 

dan kini memasuki masa re-
vamping atau perubahan 
fungsi yang ditargetkan ram-
pung 2,5 tahun. Untuk revam-
ping mesin ini, POLY meng-
alokasikan dana US$ 50 juta. 

Tak hanya itu, POLY ingn 
membeli akan generator, tur-
bin gas dan boiler untuk men-
jaga pasokan listrik di pabrik 
Karawang. "Pasokan listrik 
dari PLN sering padam, se-
mentara produksi harus jalan 
terus," tambah Tunaryo, Sek-
retaris Perusahaan POLY.

Untuk diketahui, pada kuar-
tal III-2015, POLY mencatat 
penjualan sebesar US$ 301 
juta, turun 20% ketimbang pe-
riode penjualan yang sama 
tahun lalu US$ 380 juta. 

Revita Rita Rani

Sampel sudah kami produksi dan sudah ada 
ketertarikan dari perusahaan di India
Ravi Shankar, President Director  
PT Asia Pacific Fibers Tbk. 

JAKARTA. Mendekati akhir 
tahun, penjualan mobil niaga 
khususnya truk ringan kian 
melemah. Lesunya bisnis per-
kebunan, tambang dan sepi-
nya proyek infrastruktur di 
tahun 2015 menjadi penyebab 
lesunya permintaan truk ber-
kemampuan angkut 7 ton ini. 

Merujuk data Gabungan In-
dustri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), penju-
alan truk ringan Januari-No-
vember 2015 turun 36% men-
jadi 56.902 unit. Adapun pen-
jualan pada periode yang 
sama tahun 2014 tercatat se-
banyak 89.029 unit.

Maman Faturohman, Mar-
keting Communication Ma-
nager PT Isuzu Astra Motor 
Indonesia bilang lesunya akti-
vitas bisnis menjadi penyebab 
utama penurunan penjualan 
mereka. "Kondisi ini diperpa-
rah oleh terlambatnya belanja 
pemerintah untuk proyek in-
frastruktur," katanya kepada 
KONTAN Kamis, (17/12).

Di segmen truk ringan ini, 
Agen Pemegang Merek (APM) 
Isuzu ini mencatat penurunan 
penjualan 33,7% menjadi 
10.557 unit ketimbang penju-
alan pada periode yang sama 
2014 sebanyak 15.916 unit. 
Meski tahun ini penjualan 
melemah, Maman berharap 

tahun depan kondisi penjual-
annya bisa berbeda.

Maman berharap, proyek 
infrastruktur dan konstruksi 
yang mulai jalan di akhir 2015 
ini bisa menggerakkan sektor 
riil yang berujung kepada ke-
naikan permintaan sekaligus 
penjualan mobil niaga. Ia 
memprediksi sepanjang 2015 
penjualan Isuzu secara kese-
luruhan 19.500 unit. 

Sampai pertengahan De-
sember 2015, Isuzu mencatat 
penjualan 17.613 unit. Tahun 
depan, Maman menargetkan 
penjualan Isuzu 24.000 unit. 

Tak hanya Isuzu, APM truk 
ringan lainnya juga mencatat 
penurunan penjualan pada 
Januari-November 2015. Hino 
misalnya, mencatat penuru-
nan penjualan 22% menjadi 
9.833 unit ketimbang penjual-
an periode yang sama tahun 
lalu (lihat tabel).

Kondisi serupa juga dialami 
si penguasa pasar truk ringan, 
yakni Mitsubishi. Sampai de-

ngan November 2015, penjual-
an truk ringan Mitsubishi tu-
run 35% menjadi 31.363 unit. 
"Wajar jika semuanya turun, 
karena semua sektor industri 
lesu," kata Noegardjito, Sekre-
taris Jenderal Gaikindo.

Noegardjito menyebut, pe-
nurunan penjualan tak hanya 
terjadi untuk segmen mobil 
niaga saja. Penjualan mobil 
berpenumpang juga turun. Ia 
berharap, beragam program 
paket ekonomi yang digulir-
kan pemerintah tahun ini bisa 
menggerakkan aktivitas eko-
nomi tahun depan.

Sebagaimana diketahui, jika 
aktivitas ekonomi naik, maka 
penjualan mobil juga akan 
ikut naik. Dalam proyeksi 
Gaikindo, tahun depan penju-
alan mobil diproyeksikan naik 
dari realisasi penjualan tahun  
2015 ini. Jika penjualan tahun 
ini bisa mencapai 1 juta unit, 
maka penjualan tahun depan 
setidaknya bisa mencapai 1,05 
juta unit.                              n

Penjualan  
Truk Ringan  
Semakin Berat
Hingga November, penjualan truk ringan turun 36%

Emir Yawardhana

Incar India, POLY Menjajal Benang Dekorasi

PT Asia Pacific 
Fibers Tbk akan 

hentikan 
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Pekerjaan di 
Universitas Gajah Mada 

n Pekerjaan: perbaikan dan 
pembangunan ruang pelatihan 
kewirausahaan dan kantor kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
Universitas Gadjah Mada
Agensi: ULP Universitas Gadjah 
Mada (Kode Lelang: 772303)
Satuan kerja: Universitas Gadjah 
Mada (UGM)
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi / jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan pendidikan 
(BG007)yang masih berlaku 
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.448.757.000
Nilai HPS paket: 
Rp 1.443.136.000
Sumber dana: Lainnya

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Kamis, 10 Desember – Senin, 21 
Desember 2015 melalui https://
lpse.ugm.ac.id/eproc/ 

Pekerjaan di 
Kalimantan

n Pekerjaan: pembangunan jalan 
Temajuk – Aruk (UMYC)
Agensi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(kode lelang: 6474064)
Satuan kerja: Satker Paralel 
Perbatasan Nanga Badau – 
Entikong – Aruk – Temajok Provinsi 
Kalimantan Barat
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana untuk konstruksi jalan 
raya (kecuali jalan layang), jalan rel 
kereta api dan landas pacu bandara 
(S1003) yang masih berlaku
Nilai pagu: 
Rp 31.951.715.000
Nilai HPS : 
Rp 280.276.625.000
Sumber dana: APBN

n Pekerjaan: pembangunan jalan 
BTS.Kec.Sekayan/Entikong – Rasau 
2 (UMYC)
Agensi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(kode lelang: 6479064)
Satuan kerja: Satker Paralel 
Perbatasan Nanga Badau – 
Entikong – Aruk – Temajok Provinsi 
Kalimantan Barat
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana untuk konstruksi jalan 
raya (kecuali jalan layang), jalan rel 
kereta api dan landas pacu bandara 
(S1003) yang masih berlaku
Nilai pagu: 
Rp 31.951.715.000
Nilai HPS : 
Rp 512.404.902.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Rabu, 2 Desember 2015– Minggu, 
3 Januari 2016 melalui http://lpse.
pu.go.id/eproc/  

Pekerjaan di  
Kementerian ESDM

n Pekerjaan: sosialisasi tarif tenaga 
listrik (TTL) dan subsidi listrik 
melalui pembuatan iklan dan 
penayangan iklan layanan 
masyarakat di televisi
Agensi: Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan (kode lelang: 
5419109)
Satuan kerja: Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/ 
jasa periklanan/jasa promosi/
perfilman atau sejenis yang masih 
berlaku
Nilai pagu paket: Rp 2.845.025.000
Nilai HPS paket: Rp 2.827.162.000
Sumber dana: APBN

n Pekerjaan: pembangunan 
pembangkit listrik tenaga surya 
(PLTS) Terpusat di Provinsi 
Lampung II (gelombang 2)
Agensi: Ditjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi 
(kode lelang: 5421109)
Satuan kerja: Ditjen Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi
Bidang/sub. bidang: a. elektrikal/
jasa pelaksana instalasi pembangkit 
tenaga listrik energi baru dan 
terbarukan (EL003); b. Elektrika/
jasa pelaksana konstruksi jaringan 
distribusi tenaga listrik tegangan 
menengah (EL006) atau jasa 
pelaksana konstruksi jaringan 
distribusi tenaga listrik tegangan 
rendah (EL007); c. jasa pelaksana 
instalasi sistem kontrol dan 
instrumentasi (EL009); d. sipil yang 
masih berlaku
Nilai pagu: 
Rp 35.880.158.000
Nilai HPS : 
Rp 31.975.718.051
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Jumat, 11 Desember – Senin, 28 
Desember 2015 melalui http://
eproc.esdm.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di BMKG

n Pekerjaan: sewa jaringan 
komunikasi internet dan VPN IP 
MPLS
Agensi: Badan Metereologi, 
Klimatologi dan Geofisika/BMKG 
(kode lelang: 1367524)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
telekomunikasi yang masih berlaku 
Nilai pagu paket: Rp 4.654.707.000
Nilai HPS paket: Rp 4.620.710.100
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 10 Desember – Senin, 21 
Desember 2015 melalui http://lpse.
bmkg.go.id/eproc/ 

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

Kita semua tentu me-
ngenal merek kue Dun-
kin’ Donuts (DD). Ya, 

karena kita bisa dengan mu-
dah menemukan kue jenis ini 
di pusat-pusat pertokoan atau 
pun di jalan-jalan utama di 
kota-kota besar. Tidak hanya 
di Indonesia, tapi hampir di 
seluruh dunia.

Kalau kita sejenak melo-
ngok ke belakang, produsen  
kue ini pernah mengalami 
masa suram pada tahun 
1990-an. Namun, di balik ke-
sulitan itu, kini mereka telah 
dan mampu bangkit kembali 
dan bahkan menduduki pe-
ringkat ke–10 Top Franchise 
2014 menurut majalah Entre-
preneur. 

Perusahaan ini didirikan 
tahun 1950. Mulai diwarala-
bakan lima tahun berikutnya 
yakni pada tahun 1960an. 
Kini Dunkin’ Donuts mem-
punyai 10.993 gerai di 32 
negara yang menyajikan do-
nat, bagel, sandwich, kopi, 
dan baked goods lainnya. Di 
negara asalnya Amerika Seri-
kat (AS) sendiri ada 7.800 
gerai Dunkin’ Donuts yang 
dimiliki oleh lebih dari 1.000 
franchisee. 

Pada perkembangannya, 
Dunkin’s Brands (gabungan 
DD dan Baskin-Robbins) dia-
kuisisi oleh Pernod Ricard 
SA, yakni sebuah perusahaan 

makanan asal Perancis. Di 
tahun 2005, Dunkin’ Donuts 
diakuisisi oleh tiga firma pri-
vate equity: Bain Capital 
Partners, the Carlyle Group, 
dan Thomas H. Lee Partners. 
Dengan masuknya manaje-
men baru, Dunkin’ Donuts 
semakin jelas positioning 
dan startegi bisnisnya.

Menurut beberapa fran-
chisee di New England, hanya 
sekitar 8% dari omzet Dunkin’ 
Donuts yang berasal dari do-
nat. Selebihnya 27% berasal 
dari bisnis dari sandwich, 
bagel dan makanan ringan 
lainnya. Yang terbesar yaitu 
65% justru berasal dari omzet 
penjualan minuman, seperti 
kopi dan teh.

Dunkin’ Donuts kini lebih 
dikenal dengan gerai penjual 
sarapan pagi. Dan kompetitor 
terberatnya adalah Starbucks, 
yang juga menjual sarapan 
pagi dan kopi serta teh. 

Kompetitor lainnya yang 
masuk ke bisnis ini adalah 
McDonald’s Cafe , Krispy Kre-
me dan Honey Dew Donuts. 
Para investor memandang 
Dunkin’ Donuts sebagai in-
vestasi yang atraktif, meng-
ingat operating margin yang  
mereka hasilkan bisa menca-
pai 39%. Sedangkan McDo-
nald’s hanya 30% sementara 
Starbucks cuma 15% saja. 

Dunkin’ Donuts pernah 

keluar dari negara bagian 
California di tahun 2002, ke-
tika penjualan merosot tajam. 
Kini Dunkin’ Donuts telah 
siap untuk menapaki Califor-
nia kembali setelah situasi 
ekonomi membaik. 

Mengapa Dunkin’ Donuts 
gagal pada saat itu? Salah 
satu jawabannya adalah ka-
rena perusahaan ini hanya 
fokus penjualan kepada pro-
duk donat, bukan kopi yang 
lebih menguntungkan. Wal-
hasil, dengan repositioning 
kembali, Dunkin’ Donuts se-
bagai gerai sarapan pagi 
tampaknya menjadi pilihan 
tepat dan menuai hasil.

Selain positioning sebagai 
“gerai sarapan pagi,” Dunkin’ 
Donuts juga menggunakan 

strategi partnership yang baik 
dengan para franchisee. Stra-
tegi ini membuat ekspansi 
bisnis mereka bisa berjalan 
berkesinambungan. 

Saat ini, lebih dari 200 
gerai telah dibuka di Califor-
nia. Mereka juga menjalin 
kerja sama dengan Walmart 
membuahkan gerai-gerai 
Dunkin’ Donuts di beberapa 
lokasi Walmart stores. Dalam 
20 tahun, manajemen men-
targetkan 15.000 gerai lagi di 
seluruh AS.

Penetrasi pasar di luar AS 
sendiri berlangsung cukup 
mulus. Per tahun, diharapkan 
dibuka 800–1.000 lebih gerai 
di pasar internasional.

Di Eropa, kini telah ada 
120 gerai, dengan dominasi 
di Jerman, Rusia, Spanyol, 
Bulgaria, dan Inggris Raya. 
Mereka kini sedang membidik 
pasar Denmark, Austria, Bel-
gia, dan Belanda. 

Namun, tampaknya donat 
Amerika ini perlu bersaing 
keras dengan tradisi wafel 
Belgia dan berbagai pastry 
Belanda dan Denmark yang 
telah mendarah daging.

Besar transaksi penjualan 
rata-rata sebesar US$ 4,50  
per pengunjung, yang me-
nimbulkan pertanyaan bagai 
manajemen: bagaimana jika 
harga dinaikkan sehingga 
operation margin bisa me-

ningkat? Jawabannya: agak 
sulit, Pertama, mengingat 
zona nyaman konsumen ha-
nya sekitar US$ 6 sampai 
US$ 8 per satu lusin. Alasan 
kedua, McD dan Starbucks 
juga menjual sarapan pagi 
dengan harga bersaing.

Hubungan baik antara 
Dunkin’ Brands sebagai fran-
chisor Dunkin’ Donuts dan 
para franchisee ditunjang 
dengan komunikasi intensif 
serta suplai stok yang didu-
kung supply chain yang baik. 

Salah satu franchisee 
Dunkin’ Donuts yang paling 
berhasil adalah Cafua Mana-
gement Co. yang mengantongi 
omzet hingga  US$ 250 juta 
per tahun. Kini mereka telah 
memiliki sekitar 300 gerai di 
berbagai negara bagian yang 
dijalankan oleh 4.000 pega-
wai. Per minggu, omzet per 
gerai mencapai US$ 4.000 
hingga US$ 40.000. 

Sebagai gerai kopi teman 
sarapan pagi, Dunkin’ Do-
nuts mempunyai standar 
yang tinggi, yaitu setiap ketel 
kopi baru dimasak setiap 18 
menit sekali. 

Gabungan antara mana-
jemen baru, positioning, ke-
segaran produk, dan ekspansi 
agresif didukung partnership 
solid dengan franchisee meru-
pakan tiket sukses Dunkin’ 
Donuts kali ini.                    n

Dunkin' Donut Rajanya Kue Bulat

industri benangn

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

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Kontes Teknisi Mobil

kONTaN/Carolus agus Waluyo

President & CEO Asian Honda Motor Noriaki Abe (kedua kanan) dan President Director PT Honda Prospect Motor  
(HPM) Tomoki Uchida (tengah) bersama jajaran direksi dari Asian Honda Motor dan HPM saat kontes teknisi Honda 
berskala Internasional, Asia & Oceania Technician Contest 2015 di Jakarta, Kamis (17/12). Acara yang diikuti peserta dari  
11 negara ini untuk meningkatkan ketrampilan para teknisi mobil Honda.

Penjualan Light Truck 
Januari-September 2015/2014

Merek (unit) Jan-Nov 2015 Jan - Nov 2014
Hino Light Truck Dsl 9.833 12.624
Isuzu Light Truck Dsl 10.557 15.916
Mitsubishi Light Truck Dsl 31.362 48.422
Toyota Dyna MT Dsl 5.150 12.060
Total 56.902 89.022

Sumber: Gaikindo


