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Sharp Bangun Pabrik AC
PT Sharp Electronics Indonesia akan membangun pabrik AC senilai Rp 300 miliar di Karawang
Yusuf Imam,
Umi Kulsum
JAKARTA. Peralihan kepemilikan saham perusahaan elektronik Sharp ke Foxconn
Technology Group asal Taiwan tak menghalangi rencana
ekspansi Sharp di Indonesia.
Kali ini, Sharp berencana
membangun pabrik pendingin
udara atau Air Conditioning
(AC) di Indonesia.
Rencana pendirian pabrik
AC itu, setelah Sharp merelokasi pabrik lama dari Pulo
Gadung, Jakarta ke pabrik
terpadunya di Karawang,
Jawa Barat awal 2016 lalu.
Pabrik terpadu seluas 31 hektare (ha) tersebut memproduksi mesin cuci dan kulkas.
Herdiana Anita, General
Manager Product Planning
Division PT Sharp Electronics Indonesia memastikan,
rencana produksi AC akan dilakukan di pabrik di Karawang. “Ke depan kami membangun pabrik AC, mungkin
beroperasi 2 tahun-3 tahun ke
depan,” kata Herdiana di Jakarta, Kamis (22/9).
Nah, pembangunan fasilitas
produksi pendingin udara tersebut setelah Sharp melihat
adanya kenaikan kebutuhan
AC di Indonesia. Selain itu,
keinginan memproduksi AC
di Indonesia juga karena jenis
produk AC yang dibutuhkan
di Indonesia berbeda dari negara lainnya.
"Orang Indonesia suka AC
bermotif seperti motif bungabunganya, maunya yang low
watt. Berbeda dengan di luar
negeri yang suka AC inventer,"
jelas Herdiana. Selama ini,
Sharp memenuhi permintaan
AC di Indonesia dengan cara
impor dari pabrik mereka
yang ada di Thailand.

Untuk membangun pabrik
AC tersebut, itu Sharp mengalokasikan belanja senilai
Rp 300 miliar. Jika pabrik baru
tersebut dibangun di Karawang, maka pabrik AC itu
akan bersanding dengan pabrik mesin cuci dan pabrik
kulkas yang sudah ada.
Selain karena potensi pasar
AC yang berpotensi tumbuh,
Herdiana menjelaskan, keinginan membangun pabrik
AC di Indonesia seiring kenaikan penjualan Pada semester
pertama 2016, Sharp mengklaim, kenaikan penjualan AC
10% ketimbang periode yang
sama tahun 2015.
Untuk itu Herdiana optimistis, permintaan AC Sharp akan

naik 8% rata-rata per tahun
sampai tahun 2017. Salah satu
pemicunya adalah, naiknya
jumlah hunian dan juga adanya proyek hunian vertikal.
Potensi pasar AC yang berpeluang tumbuh, juga disampaikan Ronny Heribertus, Assistant General Manager Air
Conditioner PT Panasonic
Gobel Indonesia. Meski begitu, Ronny bilang, pertumbuhan pasar AC pada semester
kedua melambat ketimbang
semester pertama. "Karena
Juli dan Agustus penjualan
tertekan karena habis Lebaran," kata Ronny kepada KONTAN, Kamis (22/9).
Asal tahu saja, Panasonic
terbilang lebih dulu ketim-
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Dari awal tahun sampai sekarang, impor
urea sekitar 400.000 ton
Dadang Heru Kodri, Sekretaris Jenderal
Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia.

Profil Pabrik Sharp di Indonesia
Luas pabrik

31 hektare (Ha)

Total investasi pabrik

Rp 1,2 triliun

Pengembangan pabrik Karawang

2013

Pengoperasian pabrik

Maret 2016

Kapasitas produksi mesin cuci

1,68 juta unit per tahun

Kapasitas produksi kulkas

2,64 juta unit per tahun
Sumber:Wawancara

bang Sharp dalam merealisasikan pabrik AC di Indonesia.
Terkait untuk pengembangan
pasar, Ronny menjelaskan,
Panasonic fokus memproduksi AC dengan label bintang 4.
"Target penjualan kami masih
on-track dan leading dengan

pangsa pasar 30% di semester
II 2016," jelas Ronny.
Kata Ronny, pasar AC di Indonesia cukup bagus dan ke
depan konsumen lebih cerdas
lagi memilih AC hemat energi
untuk mendukung peraturan
pemerintah," ujarnya.
■

Pameran Usaha Kecil Dan Menengah

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pengunjung memilih pakaian kebaya dari Aceh saat Pameran Batik dan Kerajinan Indonesia di Jakarta, Kamis (22/9).
Pelaku UKM dari berbagai daerah mengikuti pameran ini untuk bisa membangkitkan perekonomian nasional dan sebagai
sarana untuk terus menerus berinovasi.

■ INDUSTRI AMONIA

Pabrik Amonia Milik
ESSA Rampung 45%
JAKARTA. Rencana PT Surya
Esa Perkasa Tbk menggarap
lini bisnis baru selain liquefied
petroleum gas (LPG) dan
kondensat, tak lama lagi akan
terealisasi. Melalui anak usahanya, PT Panca Amara Utama, Surya Esa Perkasa kini
membangun pabrik amonia di
Kecamatan Banggai, Sulawesi
Tengah.
Prakash Bumb, Vice President Finance Surya Esa Perkasa, bilang, progres pabrik
yang dibangun dengan investasi US$ 830 juta itu kini sudah
mencapai 45%. Jika tak ada
aral melintang, pabrik beroperasi tahun 2017.
Sampai saat ini, Surya Esa
Perkasa telah menyerap dana
pembangunan pabrik senilai
US$ 200 juta. "Mungkin akhir
Oktober atau November ada
penambahan untuk pembangunan," kata Prakash, Kamis
(22/9).
Asal tahu saja, dalam pembangunan pabrik amoniak
tersebut, emiten berkode saham ESSA ini mendapatkan
pinjaman dana segar dari International Finance Corporation (IFC) senilai US$ 509
juta. Adapun sisa modal bikin
pabrik lain berasal dari ekuitas senilai US$ 321 juta.
Jika tak ada aral melintang,
pabrik amonia itu akan memproduksi 2.000 ton amonia per
hari atau 700.000 ton per tahun. Terkait penjualan hasil
produksi, ESSA telah menggandeng Mitsubishi Corporation yang bertindak sebagai
pemasaran amonia.
Manajemen ESSA mengklaim, saat ini sudah ada
stand by buyer untuk produk
amonianya. Namun, siapa
nama perusahaannya, pihak
ESSA belum bisa mengumum-

kannya. Prakash menyatakan,
jika pabrik amonia berproduksi, maka tahun 2018 kontribusinya ditargetkan 30%
terhadap pendapatan ESSA.
Jika pengerjaan fisik yang
selesai 45%, beda hal dengan
pengerjaan engineering yang
sudah mencapai 96% di semester pertama 2016. Untuk
diketahui saja, pabrik amonia
menempati lahan seluas 200
hektare (Ha), namun lahan
yang terpakai baru 50 Ha.

Surya Esa
Perkasa telah
menyerap US$
200 juta untuk
bikin pabrik.
Ida Bagus Made Putra Jandhana, Direktur Pengembangan Bisnis ESSA, menambahkan, Mitsubishi Corporation
telah menggaransi penjualan
amonia ke pembeli domestik
dan ekspor. Dirinya mengungkapkan, 80% amonia nantinya
digunakan untuk fertilizer
atau pupuk kimia NH3.
Sedangkan sisa produksi
lainnya akan digunakan dan
dipasarkan untuk bahan peledak seperti TNT yang digunakan untuk industri pertambangan dan konstruksi. Sebagian kecil untuk pemutih.
Bagus menjelaskan, pabrik
yang memiliki luas lahan 200
ha tersebut berpotensi dikembangkan lebih lanjut jika sudah beroperasi. "Sangat bisa
ditingkatkan, itu tergantung
dari komposisinya," tambah
Bagus.
Andy Dwijayanto

Siloam Lippo Cikarang

Memegang Rahasia Coca Cola

P

asti Anda mengenal dengan baik logo dan merek Coca-Cola. Hampir
setiap individu di seluruh
penjuru dunia pasti mengenal minuman bersoda berwarna hitam ini. Menurut
Interbrand, Coca-Cola menduduki ranking ke-3 di tahun
2015, setelah Apple dan Google.
Sejarah minuman soda
hitam ini diawali di Atlanta
pada tahun 1886 oleh seorang
ahli farmasi Dr. John S. Pemberton yang menciptakan sirup khusus yang dicampurkan dengan air soda. Mitranya Frank M. Robinson
menamakan minuman tersebut Coca-Cola yang kemudian
dicatatkan sebagai merek dagang.
Di awal abad ke-20, satu
gelas dijual seharga US$ 5
sen per gelas dengan omzet 9
gelas per hari. Hari ini, volume penjualan Coca-Cola mencapai 1,9 miliar gelas.
Dalam iklan-iklannya,
digambarkan kesegaran dan
kebahagiaan menyertai minuman, ini seperti dalam
kampanye Open Happiness
yang telah Anda tonton di bioskop-bioskop dan siaran televisi. Bahkan berbagai “ritual kultural, telah ditanamkan
sejak tahun 1920-an dan
1930-an oleh para artis terna-

ma, seperti Norman Rockwell,
Haddon Sundblom dan NC
Wyeth yang menghiasi iklaniklan mereka.
Coca-Cola identik dengan
The Good life in America. Meminum Coca-Cola, berarti
Anda telah menikmati sedikit
apa yang ditawarkan oleh
kultur modern Amerika, termasuk perayaan Natal sekular dengan Santa Klaus berperut lebar khas versi mereka.
Penetrasi dalam kultur
Amerika semakin mendalam
dengan berbagai konsep, seperti Coke Dates, Coke Clubs,
Coke Parties bahkan Coke
Collections. Berbagai cenderamata telah menjadi koleksi
berharga. Bahkan The World
of Coca-Cola”merupakan gabungan amusement park dan
museum yang mengkristalkan posisi merek berwarna
merah ini sebagai ikon kultural dunia.
Namun, perjalanan CocaCola tidak semulus yang dibayangkan. Pada bulan Februari 1950, lima kementerian
Prancis melakukan investigasi terhadap minuman tersebut.
Pemerintah Prancis
menghentikan izin impor
minuman berwarna hitam
ini. Bahkan telepon Coca Cola
disadap untuk kepentingan
investigasi. Alasannya?

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Coca-Cola diduga merupakan
alat Amerikanisasi Eropa.
Dan tuduhan ini menyebabkan sentimen produk Prancis
di AS sebagai bentuk retaliasi.
Di kantor pusat Coca-Cola
di Atlanta (Amerika Serikat),
kabar buruk penetrasi pasar
Prancis tersebut ditanggapi
dengan profesional. Mereka
telah cukup terbiasa dengan
berbagai halangan, seperti
penolakan oleh para produser
bir, anggur beralkohol, jus
buah dan minuman bersoda
lainnya. Di tahun yang sama,
hanya sekitar 1/4 dari omzet
US$ 230 juta berasal dari
luar AS.

Enam pekan setelah salah
satu pendiri Coca-Cola Robert
Woodruff meninggal dunia di
tahun 1985, manajemen menelurkan formula baru yang
dikenal sebagai New Coke.
Konsep baru ini ternyata tidak berjalan mulus. Terbukti
sebanyak 8.000 telepon per
hari berdering, yang berisi
komplain konsumen. Lima
pekan kemudian, Coke Classic kembali diproduksi.
Formula Coke Classic tetap menjadi favorit dunia
hingga hari ini dan tetap merupakan rahasia terbesar
perusahaan. Bagaimana rahasia formula Coca-Cola dipegang teguh hingga 130 tahun?
Sejak awal pendirian bisnis, Coca-Cola menggunakan
sistem franchise. Perusahaan
tersebut hanya menjual konsentrat kepada mitramitra
mereka yang disebut bottling
partners yang ada di seluruh
dunia.
Jadi, Coca-Cola memegang teguh formula, sistem
pembotolan, strategi branding,
dan strategi bisnis global.
Bottling partner menangani
manufaktur, distribusi, merchandising dan strategi lokal.
Profit Coca-Cola sebagai
franchisor berasal dari volume konsentrat yang mereka
jual kepada franchisee. Se-

dangkan franchisee (bottling
partner) mendapatkan profit
dari banyaknya unit ritel
yang terjual dalam bentuk
botol atau kaleng. Baru-baru
ini, Coca-Cola Company mengembangkan beberapa revenue model baru yang lebih
dari sekedar profit berdasarkan unit konsentrat yang terjual. Ini mengingat semakin
beragam produk yang dijual.
Formula Coca-Cola ada
beberapa varian terbaru yang
menargetkan pasar perempuan dan para health enthusiasts, yaitu Diet Coke, Coke
Light, dan Coke Zero. Selain
itu, mereka telah mengakuisisi beberapa merek dalam sektor minuman non-karbonat,
seperti Glaceau (Vitamin water) dan Honest Tea (iced
tea).
Strategi bisnis Coca-Cola
Company kini telah mengintegrasikan sistem franchise
yang direvisi untuk multiproduk. Persyaratan bagi
bottling partner juga telah diperketat dengan inisiatif ekologi yang ramah lingkungan,
hemat listrik, dan hemat air.
Kita dapat memetik pelajaran berharga dari CocaCola. Pelajaran itu adalah
fokus kepada core product
hingga melegenda sebelum
ekspansi sesuai perubahan
perilaku konsumen.
■

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Suasana usai peletakan batu pertama fasilitas penambahan rumah sakit Siloam Hospitals, Lippo Cikarang,
Jawa Barat, Kamis (22/9). Dengan nilai proyek Rp 12
miliar akan dibangun gedung enam lantai dengan luas
1.845 meter persegi (m²) yang akan selesai Mei 2017.

■ INDUSTRI PUPUK

Produsen Pupuk
Kelebihan Pasokan
JAKARTA. Produsen pupuk
domestik yang selama ini bertumpu pada penjualan pupuk
urea, harus merelakan sebagian pasar mereka digerogoti
oleh pupuk impor dari China.
Kondisi ini berakibat pada
kelebihan pasokan pada produsen urea domestik.
PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri)
di Palembang misalnya, saat
ini mengalami kelebihan pasokan 400% dari kebutuhan
dua mingguan yang harus tersedia di distributor dan kios.
"Konsumen semakin banyak
pilihan dengan pupuk murah
yang kualitasnya belum tentu
terjamin," kata Hairul Lizano,
General Manager Pemasaran
Pusri ,kepada KONTAN, Kamis (22/9).
Adapun produksi pupuk
urea Pusri sepanjang semester I-2016 tercatat sebanyak
85.274 ton, dari rencana produksi semester I-2016 sebesar
913.00 ton. "Selain karena
kondisi ekonomi, banyak konsumen menggunakan alternatif, yaitu pupuk majemuk dan
pupuk impor yang lebih murah," kata Hairul.
Pada semester kedua tahun
ini, Pusri menargetkan produksi pupuk urea sebanyak
1,23 juta ton. Sepanjang tahun
2016, Pusri menargetkan produksi sebanyak 2,15 juta ton.
Sementara itu, produksi pupuk jenis NPK Pusri di semester I-2016 sebanyak 50.000 ton
dan target produksi NPK setahun sebanyak 80.000 ton.
Dadang Heru Kodri, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, menambahkan, impor urea saat ini
meresahkan produsen pupuk

domestik. "Dari awal tahun
sampai sekarang impor sekitar 400.000 ton," kata Dadang.
kepada KONTAN, Kamis
(22/9).
Sekadar gambaran, konsumsi pupuk urea nasional
subsidi dan non subsidi mencapai 5,6 juta ton per tahun.
Perinciannya, 4 juta ton pupuk
bersubsidi dan 1,6 juta ton
pupuk non-subsidi. Adapun
kapasitas produksi pupuk nasional mencapai 10 juta ton.
Maka, ketika ada impor urea
yang berada di pasaran, otomatis mengganggu bisnis pasokan yang sudah ada.
Harga pupuk urea dari China sekitar US$ 190 per ton,
sementara harga pupuk urea
lokal mencapai US$ 250 per
ton. Harga pupuk impor tersebut lebih murah, karena produsen mendapatkan harga
bahan baku gas lebih murah.
Kekhawatiran akan tingginya impor urea juga menjadi
sorotan Wijaya Laksana, Kepala Komunikasi Korporat PT
Pupuk Indonesia. Kepada
KONTAN, Wijaya menuturkan, tahun 2015 angka impor
urea naik dua kali lipat ketimbang tahun sebelumnya.
Selain harus berkompetisi
dengan urea impor, produsen
pupuk di Indonesia juga terdesak penyerapan pupuk dari
perkebunan yang masih minim. "Karena ada pergeseran
musim tanam," kata Wijaya
kepada KONTAN, Kamis
(22/9). Sampai Juni 2016, Pupuk Indonesia produksi 3,7
juta ton atau 95% dari target
semester I-2016.
Pamela Sarnia

