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Industri Peledak Tersedak
Selain pasokan yang membeludak, produsen bahan baku peledak mengeluhkan dumping China
Anastasia Lilin Y.
JAKARTA. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Demikian
kira-kira gambaran industri
Ammonium nitrate (AN) dalam negeri. Selain permintaan
bahan peledak menurun, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen dan
Distributor Bahan Peledak
Indonesia (Asprodispa), mengeluhkan dugaan praktik
dumping oleh China.
China bukan satu-satunya.
Asprodispa menduga, Malaysia, Australia, dan Korea Selatan juga menerapkan praktik.
"Namun, memang China yang
paling banyak," ujar Basri
Ganto, President & Chief
Executive Officer PT Mexis,
Kamis (2/6).
Catatan Asprodispa, harga
AN impor bisa lebih murah
20%-25% ketimbang AN produksi lokal. Wawa Jaka Sungkawa, Sales and Services Director PT Multi Nitrotama Kimia menggambarkan, harga
NA impor di Kalimantan saat
ini sebesar US$ 350 per ton.
Patut dicatat, harga AN impor bisa beragam di tanah air,
tergantung lokasi pengiriman.
Sementara AN merupakan
salah satu bahan baku dari
bahan pembuat peledak.
Berkaca dari China misalnya, pemicu harga jual AN
mereka bisa miring karena
punya teknologi. China mampu menekan biaya produksi
karena menggunakan teknik
gasifikasi batubara. Sementara teknik produksi AN di Indonesia yang menggunakan
gas amonia, menelan biaya
produksi lebih mahal.
Tak cuma teknik, harga gas
di Indonesia juga mahal jika
dibandingkan dengan negara

tetangga. Alhasil, harga jual
AN lokal tak kompetitif ketimbang AN impor.
Masalahnya, sejauh ini produsen Indonesia belum berencana menerapkan teknik gasifikasi batubara. Alasan mereka biaya investasinya bisa
sampai tiga kali lipat lebih
mahal. "Bisa di atas US$ 1 miliar, dari sisi skala ekonomi
belum masuk," kata Antung
Pandoyo, Direktur Utama PT
Kaltim Nitrate Indonesia.
Charles Daniel Gobel, President Director PT Multi Nitrotama Kimia bilang, saat ini
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan tengah menyelidiki
dugaan praktik dumping ke-

empat negara tadi. Dia berharap, pemerintah secepatnya
bertindak tegas.

Ingin kuota merata
Selain tantangan dugaan
praktik dumping, pelaku usaha juga menghadapi kelebihan
pasokan alias oversupply AN
di dalam negeri. Ini terjadi
karena industri pertambangan
batubara yang merupakan
penyerap mayoritas, sedang
lesu. Penjualan AN dalam negeri pun menyusut sejak tahun 2014. (lihat infografis)
Kapasitas produksi AN lokal saat ini mencapai 500.000
ton per tahun. Sementara proyeksi kebutuhan AN nasional

pada 2016 akan mencapai
350.000 ton. Meski kapasitas
produksi dalam negeri mumpuni, ada sebanyak 90.550 ton
dari kebutuhan tersebut, berasal dari AN impor yang kuotanya ditetapkan pemerintah.
Asal tahu saja, tahun ini, PT
Dahana (Persero) adalah pendekap kuota impor AN terbesar dari 10 perusahaan yang
merupakan badan usaha bahan peledak (BU Handak).

Konsumsi Amonium Nitrat
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Impor
416.505 429,546 208.360 165.308 124.340 90.550
Produksi 28.270 106.145 310.071 288.015 259.308 259.450
lokal
Keterangan: dalam ton, kecuali disebutkan lain; *proyeksi

Sumber: Asprodispa

Minuman Kurma

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Brand Ambasador Nafoura Bella Almira (kiri) dan artis Zaskya Adya Mecca (kanan) memperlihatkan minuman Nafoura
Kurma Water saat peluncuran produk di Jakarta, Kamis (2/6). PT Kieran Bahari Aksara meluncurkan produk minuman
Nafoura Kurma Water. PT Kieran Bahari Aksara menginvestasikan Rp 40 miliar untuk memproduksi Nafoura dengan
target penjualan 1 juta botol perbulan.

K

re). Elliot sendiri mempunyai
ketrampilan membuat furnitur dari bahan Lucite dan
Plexiglas, Bahkan ia pernah
mendapatkan kontrak pesanan untuk Douglas Aircraft
Company.
Produksi mainan anakanak ternyata lebih menguntungkan daripada menjual
pigura foto dan lukisan. Namun produk best-seller mereka adalah "Uke-a-doodle" alias
ukulele mainan.
Di tahun 1950-an, kebanyakan boneka yang dijual
terbuat dari kertas karton dan
mempunyai perbandingan
tubuh sebagaimana anakanak. Padahal, boneka-boneka
tersebut seringkali dipakaikan baju dan didandani sebagaimana orang dewasa. Kurang sesuai gaya dengan
bentuk anatomi.
Prinsip Ruth yang legendaris hingga hari ini adalah
"Masukilah dunia bisnis dengan cara yang berbeda dari
para kompetitor. Beranilah
menjadi unik". Keunikan
Barbie dibandingkan dengan
boneka-boneka lainnya di
masa itu adalah proporsi dan
bentuk tubuh perempuan dewasa, sehingga kelihatan pas
dengan gaya pakaian dan
dandanannya.
Inspirasi anatomi dan
gaya boneka Barbie berasal

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
dari boneka German Bild Lilli ketika sedang bertamasya
di Swiss. Konsepnya sangat
sesuai dengan apa yang Ruth
harapkan. Juga packaging
dalam kotak plastik transparan khas dan mengesankan.
Di tahun 1950an, ini merupakan inovasi besar.
Ruth memberi nama boneka baru perempuan dewasa
tersebut "Barbie," yang terinspirasi dari nama anak perempuannya "Barbara."
Nama "Ken" juga terinspirasi
dari nama anak laki-laki
Ruth dan Elliot yang bernama
serupa.
Dengan rupa dan anatomi
orang dewasa, keluarga bone-

ka Barbie mulai dilirik setelah debut di New York Toy
Fair di tahun 1959 dan iklaniklan televisi selama segmen
The Mickey Mouse Club.
Kini, produk-produk Mattel diproduksi di China (5
pabrik), Thailand, Indonesia,
dan Malaysia dengan volume
65% dari China. Sedangkan
marketshare dunia mencakup
4% dengan 40% marketshare
di Amerika Serikat.
Lantas, bagaimana strategi Mattel hingga berhasil
menjadikan Barbie salah satu
boneka paling laris di dunia?
Bagaimana pula cara mereka
mengatasi krisis cat bertimah
(lead paint) di tahun 2007?
Selain produksi dilakukan
di negara-negara berupah
minimum lebih rendah daripada upah di AS, strategi pemasaran utama Barbie adalah penempatan iklan di
program-program yang memiliki audiens jutaan orang
serta membangun brand loyalty dengan Barbie Club di
berbagai negara dan berbasis
Web. Brand loyalty dengan
program-program online dilakukan via situs khusus dan
multi channel CRM.
Perusahaan ini juga melakukan product recall terhadap sejumlah produk yang
dianggap telah terkontaminasi cat bertimah (lead paint).

■ KINERJA KORPORASI

Jualan Softex Naik
16% Awal Tahun

Kuota impor AN Dahana yakni 50.000 ton atau 55,22% terhadap total kuota.
Asprodispa pun menuding
pemerintah tak adil membagi
jatah kuota impor dengan menganakemaskan perusahaan
BUMN. "Impor memang tetap
harus dibuka karena bisa
mengimbangi pricing mechanism dari harga jual, tapi
kami minta fair competition,"
tandas Basri Ganto.
■

Mattel dan Barbie Menjadi Superstar
alau kita menyebut
produk mainan paling
terkenal saat ini, tentu
kita tidak bisa melewatkan
merek Mattel. Mattel pernah
dikenal sebagai perusahaan
mainan anak-anak terbesar
di dunia.
Terhitung 2014, Mattel
menduduki peringkat kedua
setelah Lego. Mattel yang berkantor pusat di California
dan kini memproduksi Barbie, Fisher-Price, American
Girl, Hot Wheels, Matchbox
dan lainnya.
Mattel dan Barbie adalah
buah karya Ruth Handler, seorang putri dari imigran Yahudi-Polandia yang dilahirkan di Denver, Colorado.
Bersama suaminya Elliot
Handler beserta partner Harold "Matt" Matson, bertiga
mereka mendirikan bisnis
legendaris ini di tahun 1945.
Brand Mattel sendiri adalah singkatan dari "Matt" dan
"Elliot" yang pada awalnya
adalah perusahaan pigura
foto dan lukisan. Pada saat
yang sama, Ruth dan Elliot
sedang menunggu waktu
yang tepat untuk memasuki
bisnis boneka.
Trio ini memulai bisnis
mainan anak-anak ketika
mereka membuat rumah boneka (dollhouse) dan perabotan-perabotannya (furnitu-
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Dalam waktu dekat, kami akan mulai ekspor
produk Hijab Hair Care.
Samuel Edward Pranata, Direktur
Pemasaran PT Martina Berto Tbk

Kejadian ini merupakan salah satu kasus terburuk sepanjang sejarah mainan
anak-anak. Pada Agustus
2007, Mattel menarik sekitar
1,5 juta unit mainan bermerek Fisher-Price, termasuk
karakter Dora the Explorer,
Elmo dan Big Bird.
Recall kedua mereka lakukan atas 9,3 juta unit karena
mengandung komponen-komponen kecil yang bisa tertelan.
Tak hanya itu, recall ketiga
dilakukan atas 800.000 unit
mainan di seluruh dunia karena ditemukan cacat desain
dan proses manufaktur yang
di bawah standar. Di masa
krisis ini, saham Mattel menukik 25%.
Mattel berhasil diselamatkan reputasi, integritas, dan
responsible corporate citizenship di mana recall telah mereka lakukan secara profesional dan kualitas produk dikembalikan seperti semula.
Pada musim semi 2016,
Mattel segera merilis sekitar
12 boneka superhero dan supervillain perempuan seperti
Wonder Woman, Supergirl,
Bumblebee, Batgirl, and Harley Quinn and Poison Ivy
untuk menjawab animo para
putri modern yang kenal betul
empowerment perempuan.
Great job, Mattel. Bagaimana bisnis Anda?
■

Dok.Softex Indonesia

Softex optimistis pertumbuhan penjualan bakal naik.
JAKARTA. PT Softex Indonesia mencatatkan kinerja yang
kurang memuaskan pada
kuartal pertama tahun ini.
Dalam tiga bulan, pertumbuhan penjualan dari produsen
pembalut wanita dan juga popok bayi ini hanya 16%. Angka
itu menjadi terendah dalam 10
tahun terakhir.
Eksekutif Direktur dan
Chief Marketing Officer PT
Softex Indonesia Rudolf Tjandra bilang, biasanya pertumbuhan penjualan per kuartal
selalu di atas 35%. "Ini efek
dari perlambatan ekonomi,"
katanya kepada KONTAN,
pekan lalu.
Walau kurang memuaskan
di kuartal I-2016, Rudolf masih optimistis pertumbuhan
penjualan bisa naik hingga
akhir tahun. Dia memprediksi
pada kuartal II-2016, penjualan produk Softex akan naik
20%, kemudian di dua kuartal
II dan IV 2016 bisa naik 35%.
Softex menjadi perusahaan
lokal satu-satunya yang memproduksi popok bayi dan
pembalut wanita. Produk popok bayi besutan Softex adalah Sweety dan Happy Nappy.
Sementara di pembalut wanita memakai merek Softex, VClass dan Softies. Untuk popok dewasa Confidence. Pada
tahun 2015, perusahaan ini
mengklaim mencatatkan total
penjualan US$ 276 juta.
Dari tiga layer produk Softex, yaitu popok bayi, pembalut wanita, dan popok dewasa,
produk popok bayi memiliki
andil terbesar yakni 75% dari
total penjualan. Sedangkan
produk dewasa sebesar 15%
dan pembalut wanita 10%.
Rudolf berharap penjualan
produk popok dewasa akan
terus naik di tahun-tahun

mendatang. Saat ini penetrasi
pasar dari produk tersebut
baru sebesar 5%.
Tiap tahun penjualan Softex
rata rata naik 15%-20%. Untuk
produk baby care juga tumbuh 15%-20%, namun penetrasi pasarnya sudah hampir 75%
di kota besar. Sedangkan produk wanita hanya tumbuh 5%6%, dengan penetrasi pasar
95%. "Setiap wanita sekarang
sudah pakai pembalut. Sehingga yang bisa dilakukan
mempertahankan," katanya.
Walau begitu Rudolf me-

Pembalut wanita
hanya tumbuh
5%-6%, karena
penetrasi pasar
sudah 95%.
ngatakan, pihaknya akan terus memperkuat promosi dan
ekspor. Salah satunya dengan
melakukan promosi kepada
siswi sekolah menengah atas
(SMA) yang memasuki masa
menstruasi. Sedangkan ekspor ke Kamboja, Uganda, Timur Tengah, dan Afrika.
"Kami ingin Softex menjadi
bagian dari siklus hidup manusia. Saat bayi memakai
Swetty, dewasa dengan Softex, dan saat tua dengan Confidence," tambahnya. Perusahaan ini juga berharap dari
produk baru Softex Daun Sirih, yang diklaim menjadi produk pertama di dunia. Seiring
dengan tumbuhnya kinerja
penjualan, Softex juga berencana go-public pada dua hingga tiga tahun ke depan.
Uji Agung Santosa

■ KOSMETIK

Martina Berto Incar
Pasar Timur Tengah
JAKARTA. PT Martina Berto
Tbk memperluas jaringan
ekspornya. Upaya ini ditempuh melalui produk barunya,
Hijab Hair Care dengan menyasar negara-negara kawasan Timur Tengah.
Salah satu negara target
Martina Berto adalah Uni
Emirat Arab (UEA). Barubaru ini, perusahaan yang
tergabung di Martha Tilaar
Group ini berpartisipasi dalam
pameran kosmetik di Dubai.
Bahkan, Direktur Pemasaran Martina Berto Samuel
Edward Pranata menyebut,
ekspor produk Hijab Hair
Care sudah mulai dipesan.
"Dalam waktu dekat, kami
akan mulai ekspor produk
ini," katanya, Kamis (2/6).
Samuel yakin, produk baru
yang mereka hasilkan bakal
diminati pasar Timur Tengah
karena di sana mayoritas
muslim. Sambil memasarkan
Hijab Hair Care, produk-produk lainnya mulai dari skin
care, produk spa dan kosmetik juga akan dipasarkan.
Selain Timur Tengah, Samuel mengatakan, Martina
Berto juga mencium potensi
ekspor dari negara-negara di
Afrika, seperti Aljazair. "Ada
juga dari Turki. Ini masih dalam proses negosiasi keagenan," imbuhnya.
Dengan ekspor ini, Martina
Berto berharap kontribusi
ekspor mencapai 5% dalam 35 tahun ke depan. Sebelumnya, emiten dengan kode saham MBTO ini banyak menggarap pasar ekspor di kawasan
Asia Tenggara.
Perluasan pasar ekspor,
tentu saja perlu persiapan.
Kunto W. Widarto, Direktur
Produksi Martina Berto menyampaikan, pihaknya mulai

meningkatkan kapasitas produksi khususnya yang bisa
mendukung produk sampo.
"Kami tambah satu mesin mixer berkapasitas 2,5 ton atau
1.320 ton per tahun. Dari dua
pabrik yang ada sebelumnya,
masing-masing punya kapasitas 4.100 ton dan 6.300 ton,"
kata Kunto.
Efisiensi pun dilakukan melalui pabrik pengemasan.
Kunto menyebut, keberadaan
pabrik pengemasan ini bisa
memberikan pengurangan
beban Rp 250-400 per pieces
atau Rp 2,5 miliar -Rp 3 miliar
per tahun. Selama ini, pengemasan memberi beban produksi sebesar 50%-60%.
Bryan David Emil, Direktur
Utama Martina Berto menambahkan, target penjualan perseroan ini sepanjang 2016 ditargetkan naik 6,5%. "Ini bukan target yang optimis
apalagi jika melihat penjualan
Q1 dan Q2. Tapi, biasanya
pada Q3 dan Q4 bisa naik
lagi," ungkap Bryan.
Memang saat ini daya beli
masyarakat belum terlalu
baik. Tapi, pada momen puasa
dan lebaran nanti dia berharap mulai membaik tak cuma
untuk kebutuhan konsumsi
saja melainkan bagi produkproduk jualan Martina Berto.
Sampai kuartal I-2016, Martina Berto membukukan penjualan sebesar Rp 181,15 miliar atau naik 3,4% dari periode
sama tahun lalu Rp 175,19
miliar. Pada periode ini, produk color cosmetic menyumbang penjualan terbesar atau
berporsi 40,3% dari sebelumnya 26,5%, sementara produk
skin & body care 36,2% dari
sebelumnya 29,5%.
Issa Almawadi

