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Ban Menunggu Dorongan
Produsen ban Indonesia tengah fokus menggenjot jualan ke pasar Amerika Serikat dan Jepang
Eldo Christoffel Rafael
JAKARTA. Meski penjualan
kendaraan otomotif saat ini
belum ciamik, produsen ban
tetap menyiapkan strategi
untuk menggenjot penjualan.
Produsen ban optimistis pasar
ban di Indonesia maupun di
mancanegara tetap tumbuh.
Catharina Widjaja, Direktur
Corporate Communication
dan Hubungan Investor PT
Gajah Tunggal Tbk optimistis
ekspor naik. "Saat ini porsi
ekspor kami 42%, akhir tahun
diperkirakan naik 45% dari
penjualan," kata Catharina,
Kamis (4/8).
Adapun produk ban Gajah
Tunggal untuk ekspor adalah
ban truk dan bus atau truck
and bus radial (TBR). Agar
bisa memanfaatkan momentum, perusahaan yang dirintis
oleh taipan Sjamsul Nur Salim
itu tengah mempersiapkan
pabrik ban TBR. "Target kami
bisa meningkatkan produksi
dari 1.200 ban per hari di akhir
tahun, dan 2.200 ban per hari
pada 2017," kata Catharina.
Pasar yang dibidik, Gajah
Tunggal adalah Amerika Serikat (AS). Peluang ekspor ke
AS terbuka setelah otoritas
anti dumping AS menerapkan
kebijakan anti dumping produk ban dari China.
Karena ban dari China sulit
masuk AS, maka Gajah Tunggal tak mau menyia-nyiakan
kesempatan. Agar bisa menggarap peluang pasar di AS,
Gajah Tunggal mengklaim telah menggalang mitra strategis dengan Michelin, produsen
ban asal Prancis. "Kami tidak
akan kerja sama lagi dengan
produsen ban lain, karena ada
perjanjian dengan Michelin,"
jelas Catharina.

Upaya meningkatkan ekspor juga dilakukan PT Multistrada Arah Sarana Tbk. Tahun
ini, emiten berkode saham
MASA juga menggarap pasar
di Amerika Serikat (AS), selain di Jepang.
MASA akan membuka cabang distribusi baru di AS dan
Jepang. Mereka akan memasarkan ban merek Achilles di
Negeri Tirai Bambu. "Khusus
ban mobil sport utility vehicle (SUV), kami pasarkan ke
Amerika," kata Uthan M. Arief
Sadikin Direktur PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
Meski ekspor berpeluang
naik, Uthan bilang mesti mewaspadai kondisi ekonomi
global yang tak pasti. "Kami

baru memutuskan memulai
ekspansi (penambahan mesin
produksi) pada kuartal ke tiga
tahun ini," kata Uthan.
Pada semester I-2016, ekspor MASA turun 12,7% menjadi US$ 82,95 juta ketimbang
periode yang sama 2015 senilai US$ 95,12 juta. Uthan menyebut, ekspor tergantung
pada kondisi ekonomi global.
Selain memperbaiki pasar

ekspor, MASA akan melakukan efisiensi. "Kami juga ingin
memperbaiki jalur distribusi
ke distributor," kata Uthan.
Untuk diketahui saja, pro-

duk ban yang mendominasi
penjualan MASA antara lain,
Achilles Atr Sport dan 122
yang kebanyakan di jual di
pasar ekspor.
■

Kinerja Ekspor MASA dan GJTL
Ekspor
MASA
GJTL

Semester I-2016
US$ 82,95 juta
Rp 2,93 triliun

Semester I-2015
US$ 95,12 juta
Rp 2,60 triliun

Kinerja Emiten Ban Semester I-2016
Nama Perusahaan
PT Multistrada Arah Sarana Tbk
PT Gajah Tunggal Tbk

Pendapatan
Smt I-2016

Pendapatan
Smt I-2015

Laba
Smt I-2016

Laba
Smt I-2015

US$ 123,07 juta

US$ 131,68

-US$ 1,01 juta

-US$ 4,62 juta

Rp 6,95 triliun

Rp 6,19 triliun

Rp 533,57 miliar

-Rp 351,28 miliar

Sumber: Publikasi di Bursa Efek Indonesia

Mengenal Nusantara

ANTARA/R Rekotomo

Direktur Keuangan Perum Peruri Antonius (kiri) bersama Direktur Keuangan dan SDM Perum Perumnas Hakiki Sudrajat
mengenakan pakaian adat kepada perwakilan siswa Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menyambut peserta Siswa Mengenal Nusantara di Semarang, Kamis (4/8). Perum Perumnas bersama Perum Peruri, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma,
PTPN 9 dan PT Sarinah memfasilitasi 20 siswa berprestasi asal Jawa Tengah dan NTT untuk mempelajari potensi ekonomi,
wisata dan BUMN dalam program Siswa Mengenal Nusantara.
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■ SANITER

Surya Toto Fokus
Menggenjot Ekspor
JAKARTA. Usai menaikkan
harga sejak April 2016 lalu,
produsen fitting dan saniter
PT Surya Toto Indonesia Tbk
menyusun strategi untuk
menggenjot kinerja, terutama
dari ekspor. Meski ekonomi
global terguncang, emiten
berkode saham TOTO tersebut masih melihat peluang
untuk naik.
Setia Budi Purwadi, Direktur Keuangan sekaligus Corporate Secretary Surya Toto
Indonesia mengatakan, kenaikan ekspor dilakukan dengan
cara mencari peluang pasar
baru. "Kami berupaya menaikkan ekspor ke berbagai negara," kata Setia Budi kepada
KONTAN, Kamis (4/8).
Hingga saat ini, TOTO ekspor ke Asia, Amerika Serikat,
Selandia Baru dan Australia.
Tak hanya di pasar ekspor, di
dalam negeri TOTO melihat
peluang penjualan lebih besar.
Setia juga berharap, kebijakan
pengampunan pajak (tax amnesty) dari pemerintah akan
menjadi stimulus bagi bisnis
saniter dan fitting.
Sebab, tax amnesty akan
meningkatkan pasar properti
yang berujung kepada kenaikan permintaan saniter dan fitting sebagai produk pendukung properti. Sampai semester pertama usai, pendapatan
TOTO tercatat Rp 1,10 triliun,
turun 6,7% ketimbang pendapatan periode yang sama tahun 2015. (lihat tabel)
Dari total penjualan, ekspor
berkontribusi 25% atau senilai
Rp 275,58 miliar. Sisanya atau
75% dari pasar domestik dengan penjualan Rp 830 miliar.

silan dan kegagalan bisnis
berhubungan dengan keunikan dan tingkat kompetisi
bisnis tersebut.
Intinya, apabila kita terlalu fokus ke kompetisi dan
apa yang dikerjakan para
kompetitor, seringkali kita
tidak memperhatikan kelebihan unik kita, yang sama sekali tidak dimiliki kompetitor.
Apapun bidang yang kita tekuni, kita perlu mengenal
kompetitor namun janganlah
terdikte oleh mereka. Fokuslah
kepada apa yang sungguhsungguh khas bisnis Anda.
Kompetitor hanyalah pemotivasi bahwa bidang yang
digeluti mempunyai pasar
dan pemain. Mereka bukan
pendorong agar menjadi tertatih-tatih dalam mengikuti
apa yang sedang tren belaka.
Berinovasilah dalam berbagai hal yang sangat mempengaruhi bisnis, misalnya
dalam berbagai aspek produksi, desain, manajemen, pemasaran, maupun distribusi.
Contoh, Microsoft dan Apple
sama-sama menjual hardware dan software, namun keduanya memiliki keunikan
tersendiri. Kompetisi tetap
terjadi, misalnya dengan
memperebutkan marketshare,
namun keduanya punya kelebihan yang sangat digemari
oleh pasar masing-masing.

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Thiel menjelaskan, bahwa
yang terpenting dalam dunia
bisnis adalah mengkultivasi
bisnis yang unik dan spesifik,
sehingga monopoli terjadi
secara organik. Berkompetisi
terus-menerus sangat melelahkan, walaupun terkadang
diperlukan. Pebisnis disruptor mengenali bagaimana
monopoli organik bisa tercipta dengan mengandalkan keunikan yang mudah dikerjakan oleh Anda, namun sulit
diimitasi oleh kompetitor.
Yang menarik, dalam dunia bisnis, biasanya mereka
yang memegang monopoli
punya kecenderungan untuk
menampik kesan tersebut.

Ada hukum anti-trust and
anti-monopoli yang mengatur
bagaimana monopoli bisnis
perlu dibatasi karena mengganggu perekonomian makro.
Selain itu, pemonopoli tidak
ingin memperbanyak kompetitor yang akan mengganggu
market share mereka.
Sebaliknya, bisnis-bisnis
yang perlu berkompetisi secara masif, malah mengaku
bahwa mereka mempunyai
monopoli, agar pasar dan investor semakin tertarik kepada mereka. Terkadang, unique
value proposition (UVP) yang
ditawarkan terkesan dibuatbuat, seperti 'pelatih yoga
pertama di Asia' dan 'satu-satunya restoran Amerika Selatan di California'. UVP ini tidak bisa berdiri sendiri, karena kompetitor bisa dengan
mudah mensubstitusinya.
UVP yang sungguh-sungguh unik mempunyai kualitas penting: sulit disubstitusi
oleh kompetitor. Sebelum mesin pencari Google merajalela, Yahoo! memposisikan diri
sebagai search engine, kini
sebagai direktori, portal berita, dan provider e-commerce.
Ada banyak mobil balap, namun Lamborghini dan Ferrari tetap menduduki tangga
teratas mengingat kualitasnya yang sangat sulit ditandingi, sehingga kompetitor

pun lebih baik bersaing di
pangsa pasar dan spek beda.
Inovasi tetap menjadi
kunci pencapaian monopoli
organik dan memenangkan
kompetisi. Ada dua jenis perkembangan inovasi yang sedang berlangsung: globalisasi
(mengkopi dan memodifikasi
apa yang baik dari kompetitor) dan teknologi (penciptaan dan perbaikan teknologi
yang ada). Di beberapa dekade terakhir, komputer dan
komputerisasi sebagai perkembangan teknologi terakhir. Padahal, ini bukan
puncak tertinggi peradaban
manusia.
Peluang-peluang bisnis
dalam teknologi energi, transportasi, biomedis, dan lainlainnya yang futuristik masih banyak yang belum dieksplor. Jadi, nosi bahwa 'dunia
itu rata', sehingga apapun
“ide” terbaru pasti sudah ada
yang kerjakan di belahan dunia lain, tidaklah pasti sahih.
Ada benefit of the doubt karena tidak ada dua individu
identik, sehingga tidak ada
dua ide identik.
Kemiripan ide janganlah
dijadikan alasan untuk tidak
mencoba. Permutasi antara
ide, pemahaman, dan eksekusi bisa mencapai infinitas.
Sajikan dengan unik, niscaya
ada jalan.
■

Setia menyebut, penjualan di
dalam negeri dominan ada di
Pulau Jawa. "Penjualan turun
sejalan dengan lesunya sektor
properti," jelas Setia.
Melirik laporan penjualannya, penjualan produk saniter
berkontribusi paling banyak
dengan nilai Rp 491,81 miliar.
Setelah itu penjualan fitting
Rp 577,05 miliar, penjualan
peralatan sistem dapur Rp
31,11 miliar dan penjualan
elektronik dan aksesori yang
berkontribusi Rp 5,36 miliar.
Untuk menyokong kinerja

PT Surya Toto
Indonesia Tbk
telah menyerap
65% belanja
modal tahun ini
tahun ini, TOTO mengalokasikan belanja modal US$ 8 juta
dari kas internal. Sampai semester pertama usai, TOTO
telah menyerap 65% dana tersebut untuk peremajaan dan
pemeliharaan mesin di pabrik
fitting dan saniter.
Saat ini TOTO sedang membangun pabrik Saniter di Surabaya dan Gedung Kantor
Pusat baru yang keduanya
dalam tahap pembangunan
fondasi. Untuk pabrik Saniter
diperkirakan rampung pertengahan 2017. Sedangkan pembangunan Gedung Kantor Pusat TOTO diperkirakan selesai
pertengahan tahun 2018.
Eldo Christoffel Rafael

Kinerja PT Surya Toto Indonesia Tbk
(Dalam miliar Rp)
1.180,62

1.105,36

Kontrarian Peter Thiel Pendiri Paypal
alah satu pendiri payment gateway PayPal
adalah Peter Thiel. Thiel
merupakan partner Elon
Musk orang yang dikenal sebagai "Renaissance Man" serba bisa multijenius. Selain
sukses di PayPal, Thiel adalah salah satu intelektual publik di bidang bisnis, investor
dan mentor startup-startup
potensial di Silicon Valley.
Kehebatan Peter Thiel
yang paling menonjol adalah
pola pikir kontrarian-nya
atau contrarian mindset, yaitu berpikir di luar dari dan
berlawanan dengan arus utama atau mainstream. Ini dituangkan dengan manis dalam buku best-seller-nya berjudul His book Zero to One:
Notes on Startups, Or How to
Build the Future.
Beberapa poin penting
pemikiran-pemikiran kontrariannya. All happy companies
are different; they are doing
something unique. All unhappy
companies are alike because
they failed to escape the essential sameness of competition.
Setiap bisnis yang berhasil pasti berbeda, karena masing-masing menjalankan
hal-hal unik nan spesifik. Sedangkan setiap bisnis yang
gagal biasanya tidak berhasil
mengelak dari berbagai unformitas kompetisi. Keberha-
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Kami berupaya menaikkan ekspor ke
berbagai negara.
Setia Budi Purwadi, Direktur Keuangan
PT Surya Toto Indonesia Tbk

127,67

163,78

Semester I-2016

Semester I-2015

Penjualan

Laba

Sumber: BEI

Info Tender & Lelang
Pekerjaan di
Kementerian Kesehatan

Nilai pagu paket: Rp 1.665.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.654.800.000
Anggaran: APBN

■ Pekerjaan: perencanaan
pembangunan gedung pendidikan
Instansi: Kementerian Kesehatan
(Kode Lelang: 13492047)
Satuan kerja: Politeknik Kesehatan
Mataram
Bidang/sub. bidang: jasa konsultansi badan usaha/ AR101/AR102
yang masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 4.608.142.000
Nilai HPS paket: Rp 3.097.900.000
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Selasa, 26 Juli – Sabtu, 6 Agustus
2016 melalui http://lpse.pom.go.
id/eproc/

Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Kamis, 21 Juli – Kamis, 11 Agustus
2016 melalui http://lpse.kkp.go.id/
eproc4/

Pekerjaan di Provinsi
Lampung
■ Pekerjaan: pembangunan/
rehabilitasi jaringan irigasi Kab.
Lampung Tengah (DPP-JK.37)
Instansi: Provinsi Lampung (Kode
Lelang: 4969121)
Satuan kerja: Dinas Pengairan Dan
Pemukiman Provinsi Lampung
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi/jasa pelaksana konstruksi
saluran air, pelabuhan, dam, dan
prasarana sumber daya air lainnya
(SI001)yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.000.000.000
Anggaran: APBD

Pekerjaan di BNPB
■ Pekerjaan: pengadaan bantuan
logistik untuk kedaruratan dan
penguatan kelembagaan tahap VI
berupa paket karung pasir (lelang
ulang)
Instansi: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kode Lelang:
528382)
Satuan kerja: Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang / perdagangan eceran
bahan dan barang konstruksi lain
(KBLI 47529) yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.500.000.000
Nilai HPS paket: Rp 2.499.800.000
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Kamis, 28 Juli – Senin, 8 Agustus
2016 melalui http://lpse.bnpb.go.
id/eproc/

Pekerjaan di Institut
Teknologi Bandung

■ Pekerjaan: belanja modal
peralatan pendukung untuk gedung
CIBE lingkup pekerjaan: pengadaan
Pendaftaran dan pengunduhan
perangkat pengendalian udara (air
(download) dokumen pengadaan
conditioner)
secara elektronik:
Agency: ITB (Kode Lelang: 508137)
Senin, 25 Juli – Senin, 8 Agustus
Satuan kerja: Institut Teknologi
2016 melalui http://lpse.
Bandung
lampungprov.go.id/eproc4
Bidang/sub. bidang: pengadaan
barang / jenis kegiatan AC dan
Pekerjaan di BPOM
instalasi/bidang yang relevan yang
masih berlaku
■ Pekerjaan: pengadaan tambah
Klasifikasi: kecil dan non kecil
daya listrik Balai Besar POM di
Nilai pagu paket: Rp 1.696.943.325
Samarinda
Nilai HPS paket: Rp 1.696.943.325
Agency: Badan Pengawas Obat dan Anggaran: APBN
Makanan (Kode Lelang: 1920191)
Satuan kerja: Balai Besar POM di
Pendaftaran dan pengunduhan
Samarinda
(download) dokumen pengadaan
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
secara elektronik:
konstruksi/ sesuai bidang pekerjaan Kamis, 28 Juli – Selasa, 9 Agustus
yang masih berlaku
2016 melalui http://lpse.itb.ac.id/
Klasifikasi: kecil dan non kecil
eproc/

