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Granit China Serbu Lokal
Granit produksi dalam negeri tertekan granit impor dan tingginya harga gas industri
Emir Yanwardhana
JAKARTA. Besarnya potensi
pasar properti di Indonesia
membuat granit impor dari
China menyerbu pasar Indonesia. Akibatnya, bisnis granit
produksi lokal mulai terganggu. Produsen granit lokal pun
berharap pemerintah turun
tangan dan membendung serbuan granit impor.
Vice President Director
PT Asri Pancawarna, Hendrata Atmoko, mengatakan, total
volume penjualan granit tahun
2015 mencapai 5 juta meter
persegi (m²). Dari total jumlah
tersebut, 30%-40% adalah produk impor dari China. "Makanya untuk tumbuh kami ingin
ambil ceruk pasar itu," kata
Hendrata kepada KONTAN,
Kamis (17/3).
Asri Pancawarna adalah
produsen granit merek Indogress dan Decogress. Perusahaan ini terbilang penguasa
pasar granit di Tanah Air.
Dia berkeyakinan produksi
granit domestik mampu menutupi demand yang mencapai 1,3 juta m². Saat ini saja,
Asri Pancawarna memproduksi sekitar 750.000 m² per
bulan. "Belum lagi ditambah
dengan enam perusahaan granit lokal lainnya. Pasti sudah
mencukupi," kata Hendrata.
Hendrata berharap pemerintah membatasi keran impor
granit dengan cara menerapkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis yang non SNI. Ia
melihat ada perbedaan kualitas sehingga harga granit impor lebih murah. Dia mengatakan perbedaan harganya
bisa mencapai 10%-20% lebih
murah dibandingkan dengan
harga granit lokal.

Ia pesimistis pasar granit
tahun ini bisa bangkit. Idealnya, proyek pemerintah bisa
menjadi pendorong penjualan
granit lokal.
Saat ini Asri Pancawarna
memiliki order granit. "Terdekat kami akan melakukan finishing lantai dan dinding
untuk Bandar Udara Kertajati
Jawa Barat. Pemesanan untuk proyek ini bisa mencapai
60.000 m²-70.000 m²," kata
Hendrata.
Makanya, walaupun pasar
ritel turun, penjualan dari segmen project ini dapat menjadi
ceruk untuk menggali pendapatan. Untuk itu, perusahaan
ini masih mematok target
tumbuh 25% pada tahun ini.

Sepanjang tahun lalu, Asri
Pancawarna mampu menjual
60 juta meter persegi granit
Indogress.

Data Kapasitas
Produksi
PT Asri Pancawarna
Tahun

Harga gas sini
termasuk yang
termahal, di
Singapura hanya
US$ 5,6 per
mmbtu.

2009
2010
2011

Produksi (meter
persegi perbulan
500.000
500.000
500.000

2012
2013
2014
2015

510.000
550.000
600.000
750.000
Sumber: Asri Pancawarna

Menanti harga gas
Andrea Petrina Lukas, Sales
& Marketing Director Asri

Pancawarna, menambahkan,
selain tekanan dari granit impor, harga gas industri yang

masih tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri bagi industri granit dalam negeri.
"Seharunsnya harga gas sudah
bisa turun. Bagaimana kami
bersaing kalau biaya produksi
mahal dibandingkan dengan
negara lain," kata Andrea.
Dia menjelaskan, harga gas
di Indonesia termasuk yang
paling mahal ketimbang negara lain. Sebagai perbandingan,
harga gas di Singapura hanya
US$ 5,6 per MMBTU. Sedangkan di Indonesia bisa mencapai US$ 9 per MMBTU. "Wacananya memang mau turun lagi
tapi belum tahu kapan. Kalau
kita disuruh menunggu, keburu banyak produsen yang tutup," kata Andrea.
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Hari Gizi Nasional

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Siswa SDN 05 Cipinang Muara mencoba salah satu fasilitas Mobil Pangan dan Gizi (Mogi Hero) yang diluncurkan oleh PT
Hero Supermarket Tbk untuk memperingati hari gizi nasional dan bulan ketahanan pangan di Jakarta, Kamis (17/3).
Global Nutrion Report mencatat bahwa Indonesia termasuk dalam 17 negara diantara 117 negara yang saat ini memiliki
tiga masalah gizi.

Ralph Lauren Nan Superpower

A

nda pasti mengenal betul kemeja berkerah
berwarna-warni yang
dijual di toko-toko ritel airport dan hotel-hotel bintang
lima, serta di department
store dan outlet-outlet di luar
kota. Termasuk di Gilroy Premium Outlets, California dan
kota-kota lainnya di mancanegara.
Anda juga pasti punya
kemeja berkerah yang disebut
“kemeja polo,” bukan? Nama
generik ini berasal dari kemeja-kemeja berkerah berwarnawarni yang dipopulerkan oleh
ikon fesyen New York City
bernama Ralph Lauren.
Logonya adalah seorang
pemain bola polo di atas kuda
siap menepuk bola dengan
stik polonya. Polo Ralph Lauren dijuluki sebagai salah
satu merek asal Amerika Serikat paling terkenal di dunia. Bahkan merek ini telah
bersanding sejajar dengan
para ikon fesyen asal Paris
dan Milan.
Ralph Lauren yang kini
berambut perak ini terlahir
sebagai Ralph Lifshitz di
Bronx, NY pada tahun 1939.
Ia lahir dari orang tua imigran Yahudi Rusia.
Kini ia dan merek Polo
Ralph Lauren adalah superpower fashion house dengan
omzet mencapai miliaran

dollar Amerika Serikat. Lauren pribadi memiliki net
worth US$ 8 miliar dan kini
memiliki peringkat sebagai
hartawan terkaya dunia ke155 versi Forbes.
Terhitung September
2015, Ralph Lauren telah menyerahkan kursi Chief Executive Officer kepada penerusnya Stephan Larsson. Larsson
sendiri membesarkan H&M
selama 15 tahun dan Old
Navy selama 3 tahun.
Yang menarik, tentu saja
mengapa Larsson yang berpengalaman dalam retail pakaian kelas, menengah kini
menjadi CEO retail pakaian
kelas desainer?
Keputusan ini tampaknya
diambil oleh Lauren mengingat omzet perusahaan ini
menurun sekitar 5,3%. Di sisi
lain, harga saham mereka
juga menurun hingga 37%.
Dalam kondisi dunia global yang tidak begitu baik secara ekonomi, tampaknya
Larsson bisa jadi mempunyai
insight lebih mendalam mengenai produk-produk fesyen
yang terjangkau oleh masyarakat luas.
Produk-produk fesyen
Ralph Lauren sendiri dikenal
dengan gaya yang klasik dan
timeless. Prinsipnya, produk
mereka didesain sebagai
“souvenir of this fabulous life.”

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Prestasi pertamanya dalam
dunia fesyen di New York
adalah Coty Award untuk
pakaian pria di tahun 1970.
Di tahun 2010, Lauren dianugerahi Chevalier de la Legion d'honneur oleh Presiden
Perancis Nicolas Sarkozy.
Setiap desain perlu disetujui secara personal oleh
Lauren dengan pin bertulisan
“Ralph Lauren Likes.” Begitu
pin disematkan, hak cipta
beralih ke Ralph Lauren. Dedikasinya dalam memastikan
image dan kualitas produk
sangat tinggi. Detil sangat
diperhatikan bahkan hingga
ke milimeter.
Image yang diproyeksikan
oleh produk-produk fesyennya
menggambarkan era keemas-
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Saat ini Dwi Aneka masih membahas revisi
target bisnis tahun 2016.
Dinna Afrianti, Corporate Secretary
PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk

an Hollywood, sehingga kualitas sangat penting. Bahkan
film The Great Gatsby dan
Annie Hall menggunakan
kostum buatannya. Tampak
batas yang tipis antara dunia
fantasi dengan dunia nyata.
Inspirasi karya-karyanya
diawali dengan menonton
pertandingan polo. Ia terpanggil untuk memulai bisnis fesyen sendiri, padahal
saat itu ia masih bekerja di
Brooks Brothers New York.
Produk pertamanya adalah dasi warna-warni yang
berukuran lebih besar dari
“skinny tie” yang lebih lazim.
Dia menawarkan produk itu
kepada Bloomingdales Department Store. Saat itu mereka menolak merek Ralph
Lauran yang belum dikenal,
kecuali merek yang dipasang
adalah “Bloomingdales.” Tapi
Lauren menolak menjadi sekedar outsource provider.
Beberapa bulan kemudian, Bloomingdales menerima
merek pemain polo berkuda
dibarengi dengan order dari
peritel papan atas Paul Stuart, Saks Fifth, dan Neimann
Marcus. Baru pada tahun
1986, ia membuka flagship
store di New York City dan
menghasilkan omzet US$ 600
juta di tahun pertama.
Setahun kemudian, Lauren didiagnosa dengan tumor

otak jinak. Dalam kesempatan kedua hidupnya, semangat
kerjanya lebih agresif namun
lebih rileks. Saat itu ia meluncurkan produk-produk
bernuansa olah raga dan fitness.
Di tahun 1992, ia menerima Geoffrey Beene Lifetime
Achievement Award dari
Council of Fesyen Designers
of America sebagai simbol
dedikasi seumur hidupnya.
Namun dibalik ketenaran
mereknya, pengeluaran branding dan distribusi semakin
menggunung sehingga makin
membutuhkan suntikan dana
segar untuk menjalankan
bisnis mereka.
Di tahun 1997, Goldman
Sachs mengakuisisi 28% saham RL sebesar US$ 135 juta.
Dana itu mereka gunakan
untuk membuka toko-toko
baru dan merenovasi yang
telah ada. Omzet tahun itu
mencapai US$ 5 miliar, sehingga Goldman Sachs mendesak Ralph Lauren go public
dengan ticker symbol RL.
Ralph Lauren menjual
mimpi dan kultur Amerika
dengan jenial tanpa menggurui namun sangat menginspirasi. Dengan CEO barunya, gaya dan afordabilitas
menjadi prinsip barunya.
Bisa menjadi inspirasi kita
semua.			
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Kemasan Makanan
Belum Menawan

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Permintaan dari industri makanan dan minuman biasanya baru
terasa menjelang Lebaran.
JAKARTA. Membaiknya daya
beli masyarakat belum tergambar pada penjualan produk makanan dan minuman di
awal tahun. Efeknya, penjualan industri kemasan pun
bangkit di kuartal I-2016 ini.
Porsi penjualan industri kemasan saat ini terbesar memang untuk memasok kebutuhan produsen makanan dan
minuman, yakni sekitar 68%
dari total penjualan.
Ini pula yang membuat Federasi Pengemasan Indonesia
memprediksi, omzet bisnis
mereka tahun ini bakal cuma
tumbuh 8%. Dengan performa
tahun 2015 lalu, industri kemasan mampu mengantongi
penjualan bersih sebesar Rp
72 triliun, maka tahun 2016
ini mereka berharap bisa mengantongi penjualan hingga
Rp 77,7 triliun.
"Permintaan dari industri
makanan dan minuman biasanya baru terasa menjelang
persiapan produksi mengantisipasi permintaan Lebaran,
atau akhir tahun," kata Dinna
Afrianti, Corporate Secretary
PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk, Kamis (17/3).
Dinna menyebutkan, emiten
saham dengan kode DAJK ini
tengah melakukan revisi target bisnis tahun 2016. Revisi
target bisnis tersebut dilakukan DAJK berkenaan dengan
musibah kebakaran yang dialami salah satu pabriknya
beberapa waktu lalu.
Sebelumnya perusahaan ini
menargetkan penjualan 2015
bisa tumbuh di kisaran 30%35%. "Kami akan melakukan

revisi tapi belum bisa disampaikan berapa. Walaupun demikian kami akan tetap memenuhi order yang sudah ada
dari klien," tandasnya.
Sementara produsen kemasan obat PT Champion Pacific
Indonesia Tbk (IGAR) menyebut penjualan masih normal,
meskipun belum sesuai ekspektasi. Tanpa memerinci nilainya, Antonius Muhartoyo,
Direktur Utama PT Champion
Pacific Indonesia Tbk kepada
KONTAN, Kamis (17/3) menyebut penjualan kemasan
produksi perusahaannya hanya 90% dari target bulanan.

Penjualan
Januari dan
Februari masih
90% dari target
bulanan.
Ia berharap penjualan kembali menggeliat pada bulan
Maret ini, atau April nanti.
"Masih ada tanda-tanda ke
arah membaik pada kuartal I2016 ini," katanya.
Manajemen perusahaan dengan kode saham IGAR ini
memprediksi penjualan tahun
ini bisa naik sekitar 15%. Industri kemasan farmasi berharap jualan mereka bisa terdongkrak dengan realisasinya
kontrak para produsen obat
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan.
Mimi Silvia
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Polytron Targetkan
Porsi Lini Ponsel 10%
JAKARTA. PT Hartono Istana
Teknologi menargetkan kontribusi penjualan telepon seluler (ponsel) sepanjang 2016
bisa membesar. Jika kontribusi penjualan ponsel tahun
2015 sebesar 5%, tahun ini
mereka ingin kontribusi penjualan ponsel menjadi 10%.
Tekno Wibowo, Direktur
Marketing PT Hartono Istana
Teknologi, menyebutkan, ada
empat strategi untuk memenuhi target tersebut. Pertama,
mengembangkan layanan di
sistem operasi Fira OS.

Nilai penjualan
ponsel naik
11,5%, tapi unit
yang terjual
turun 21%.
Sebagai contoh, Hartono
Istana berencana menyematkan Fira TV ke dalam Fira OS
pada akhir bulan ini. Melalui
Fira TV, pengguna ponsel Polytron bisa menikmati siaran
streaming pertandingan sepak bola, acara TV lokal dan
hiburan lain. Kedua, menambah produk baru dengan fokus utama pada keamanan
bertransaksi secara digital.
Ketiga, menyegarkan produk ponsel di kelas menengah
alias middle end. Perusahaan
itu menjanjikan produk dengan harga sama tapi kualitas
lebih baik.
Terakhir, keempat, memaksimalkan jalur distribusi pen-

jualan online. Target kontribusi penjualan online tahun
ini sebesar 8%.
Jalur penjualan online tersebut akan melengkapi jaringan penjualan offline. Sepanjang tahun 2016, Hartono Istana masih mempertahankan
jumlah 2.500 toko.
Mengenai jenis ponsel, Hartono Istana memprediksi penjualan ponsel pintar alias
smartphone bakal lebih unggul. Ini seiring dengan perubahan tren masyarakat. "Tahun lalu penjualan fitur ponsel
dibandingkan dengan smartphone 50:50, kalau tahun ini
40:60," ungkap Tekno kepada
KONTAN, Kamis (17/3).
Sejauh ini, catatan Hartono
Istana menjalani dua bulan
pertama tahun 2016 memang
relatif tak mengecewakan.
Minimal, nilai penjualan ponsel merek Polytron tumbuh
11,5% ketimbang periode yang
sama tahun lalu.
Namun, pertumbuhan nilai
penjualan ponsel pada periode Januari-Februari 2016 berbanding terbalik dengan volume penjualan. Pasalnya, unit
ponsel yang terjual dalam dua
bulan pertama tahun ini justru
menyusut 21%.
Oleh karena itu, Hartono
Istana tak berencana menggelar ekspansi penambahan kapasitas produksi ponsel. Perusahaan tersebut masih mempertahankan kemampuan
pabrik yang sudah ada, yakni
membikin 300.000 ponsel dalam sebulan.
Mimi Silvia

Profil PT Hartono Istana Teknologi
Merek: Polytron
Produk: televisi, AC, kulkas, dispenser, audio-video, ponsel
Kapasitas produksi khusus ponsel: 300.000 unit per bulan
Lokasi Pabrik
* Bakalan Krapyak, Kudus, Jawa Tengah seluas 109.000 m².
* Sidorekso, Kudus, Jawa Tengah seluas 130.000 m².
* Sayung, Semarang, Jawa Tengah seluas 160.000 m².
Sumber: Riset KONTAN

