Penjualan sampai akhir tahun kami
perkirakan Rp 2,06 triliun.
Setia Budi Purwadi, Direktur dan
Sekretaris Perusahaan TOTO

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 28 Oktober 2016

Bisnis Saniter Mengering
Target penjualan PT Surya Toto Indonesia Tbk lebih rendah dari realisasi penjualan tahun lalu
Eldo Christoffel Rafael,
Pamela Sarnia
JAKARTA. Pelemahan ekonomi masih menjadi kendala
produsen saniter menggenjot
penjualan tahun ini. Akibatnya, produsen saniter seperti
PT Surya Toto Indonesia Tbk
memilih memangkas target
penjualan, karena lesunya
permintaan.
Setia Budi Purwadi, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan PT Surya Toto Indonesia Tbk bilang, sampai
kuartal III-2016, penjualan
baru mencapai Rp 1,54 triliun
atau turun 7,9% ketimbang
periode sama tahun sebelumnya, senilai Rp 1,67 triliun.
Penurunan ini menyebabkan manajemen emiten berkode saham TOTO tersebut
realistis menatap proyeksi
penjualan hingga akhir tahun
nani. "Target penjualan sampai akhir tahun kami perkirakan Rp 2,06 triliun," kata Setia
saat dihubungi KONTAN Kamis (27/10).
Target penjualan tersebut
melorot 10,3% dibandingkan
realisasi penjualan tahun 2015
senilai Rp 2,27 triliun. Semula,
TOTO mematok penjualan tahun ini naik 5% dari realisasi
penjualan tahun 2015. Sedangkan target laba bersih tahun
ini diharapkan minimal 10%
dari total pendapatan.
Untuk memaksimalkan
penjualan pada kuartal tersisa
tahun ini, TOTO akan menggelar promo tipe-tipe tertentu,
baik saniter maupun fitting.
Selain itu, TOTO juga menggeber penjualan produk saniter low end.
Hingga saat ini, TOTO belum berniat menaikkan harga.
Soalnya di April 2016 lalu harga jual rata-rata saniter dan

fitting naik 7,4%. "Hingga tahun depan, kami belum ada
rencana melakukan aksi korporasi," kata Setia.
Terkait dengan ekspor, Asean saat ini masih menjadi kontributor terbesar dengan kontribusi sekitar 50% terhadap
total ekspor. Adapun ekspor
ke Timur Tengah berkontribusi antara 20%-25%.
Setia bilang, ekspor ditargetkan bisa mencapai 25%
dari total pendapatan. Target
tersebut menurun dari realisasi ekspor tahun lalu dengan
kontribusi 28%.
Semula TOTO berharap,
ada dampak positif dari pengampunan pajak tahap pertama. Namun sampai kuartal

III-2016, program tersebut belum berpihak ke mereka.
PT Kokoh Inti Arebama Tbk
juga merasakan lesunya bisnis. Rencana merilis produk
saniter di kuartal III-2016 tak
kunjung terealisasi. "Belum
ada kepastian dari manajemen. Untuk sekarang kami
mau fokus di pipa dulu," kata
Sit Khian, Sekretaris Perusahaan PT Kokoh Inti Arebama
Tbk kepada KONTAN, Kamis
(27/10).
Sit menjelaskan, keinginan
menjual bisnis saniter untuk
menambah portofolio produk
perusahaan. “Cabang kami
banyak. Kalau produk kami
tidak banyak, fixed cost akan
tinggi,” kata Sit.
■

PRODUSEN material bangunan, PT Conwood Indonesia
menargetkan penjualan tahun ini sekitar Rp 600 miliar.
Target penjualan tersebut berasal dari penjualan material
bangunan pengganti papan, yang dipasarkan ke perusahaan properti dan juga ritel.
Rizki Kresno, Commercial Director PT Conwood Indonesia, bilang, sampai bulan Maret 2016 penjualan sudah
mencapai Rp 180 miliar. "Angka tersebut menyamai penjualan tahun 2015 . Maka, tahun ini kami bidik Rp 600 miliar,"
kata Rizki usai meluncurkan material bangunan terbaru
untuk pembuatan rumah di Karawang, Kamis (27/10).
Sekitar 60% produk material bangunan produksi Conwood menyasar pasar ritel dan sisanya 40% menyasar segmen industri. Untuk produk baru yang bisa menjadi solusi
pembuatan rumah, Rizki bilang, akan menyasar program
satu juta rumah milik pemerintah.
■

ANTARA/HO/Gunawan

Massa dari Forum Warga Rembang Bangkit menggelar aksi mendukung pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tetap
beroperasi, di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (27/10). Aksi ini menyikapi putusan MA yang
mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) terkait gugatan petani Rembang terhadap izin pendirian pabrik Semen Indonesia.

A

merican Express
(Amex) masih bertahan sebagai Best Global Brand ranking ke–23 dari
100 Top Brands dunia menurut Interbrand. Bagi para
pemakai kartu kredit di Indonesia, mungkin VISA dan
Mastercard lebih dikenal. Di
mancanegara, Amex memposisikan diri sebagai kartu
kreditnya bisnis kecil dan
menengah.
Amex berdiri sejak tahun
1850 sebagai perusahaan
pengantar surat ekspres berbasis di Buffalo, New York.
Selanjutnya, Amex mengembangkan sayap di industri
finansial dengan investment
banking, perencanaan finansial, kartu kredit, consumer
card, biro perjalanan, dan
penerbitan.
Selama satu abad, Amex
telah memasarkan ide-ide
genial di bidang finansial
dan manajemen perjalanan
dengan berbagai penerbitan.
Mulai dari majalah dan
newsletter cetak hingga platform digital. Mereka mematrikan merek ke dalam benak
konsumen dengan gaya elegan ala jurnalisme.
Salah satu hasil dari gabungan antara lobi atas pemerintahan lokal dengan
brand publishing mereka adalah “hari istimewa bagi pebisnis kecil.” Bekerja sama
dengan National Federation
of Independent Business, di
Amerika Serikat (AS), hari
Sabtu “dicanangkan” sebagai
“Small Business Saturday”
terhitung sejak tahun 2010.
Dan ini merupakan salah
satu kampanye pemasaran
paling berhasil di dunia.
Kampanye ini mendapat
dukungan 41 gubernur negara bagian AS, kemudian
juga FedEx, Facebook, Twitter dan organisasi papan
atas lainnya.
Bagi pemerintahan lokal,
usulan Amex untuk memajukan perekonomian lokal jelas
menarik bagi semua pihak.
Dengan pengalaman selama
99 tahun dalam brand publishing alias publikasi yang diterbitkan oleh merek bisnis,
Amex berhasil mengajak

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com

publik AS dan Inggris agar
berbelanja di toko-toko kecil
yang berbasis komunitas,
termasuk bisnis online kecil
yang menjajakannya melalui berbagai portal. Sekitar
US$ 5,7 miliar omzet per tahun yang dibelanjakan setiap hari Sabtu di komunitas.

Objektivitas
dijaga, tidak
memaksa
konsumen
memakai kartu
kredit Amex.
Di AmericanExpress.com
bisa mengakses halamanhalaman Shop Small, OPEN
Forum dan Travel. Berbagai
kisah sukses dan studi kasus
bisa dibaca di sana.
Menginspirasi dan memotivasi, bahkan membantu memecahkan masalah dengan
gaya penulisan jurnalisme
bisnis profesional. Terpilih
untuk menjadi fitur utama
merupakan prestasi membanggakan bagi para pebisnis komunitas.
Direktur OPEN Forum
Carrie Parker berpendapat,
bisnis-bisnis kecil di komunitas merupakan bagian
penting dalam masyarakat

yang membangun perekonomian nasional dan global.
Objektivitas Amex tetap dijaga dengan tidak memaksakan
konsumen untuk menggunakan kartu kredit Amex. Apapun bentuk pembayaran
yang dipakai, para merchant
Amex akan menerima keuntungannya.
Amex Travel juga dikenal
sebagai pionir majalah perjalanan Travel+Leisure, Departures, Food & Wine, dan
Executive Travel. Tradisi ini
dimulai pada tahun 1950
dengan Information Please
Almanac. Amex biasanya
mengisi travel section yang
berisi informasi perjalanan
di tempat-tempat wisata dunia.
Di tahun 1967, Amex
mulai menerbitkan American Express Travelers Guide
bagi para pengendara jalan
tol. Dua tahun kemudian,
Amex mengakuisisi US Camera Publishing Co. dan
majalah Camera and Travel
yang kini menjadj Travel+Leisure. Divisi majalah kini
telah diakuisi oleh Time Inc
terhitung Februari 2014.
Hingga hari ini, Small
Business OPEN Forum merupakan ujung tombak storytelling marketing yang merupakan gabungan spirit bisnis
yang besar dan aplikabilitas
yang membumi. Menurut
pakar story selling Nick Nanton dan JW Dicks, “when we
told the right story, audiences
(and customers) were much
more receptive and much
more eager to “buy” us.” Ketika kisah yang kita sampaikan mengena sasaran, konsumen lebih resepsi dan antusias untuk membeli.
Sejak dahulu kala, manusia hidup berkelompok dan
mendengarkan berbagai narasi sebagai bagian dari keterikatan mereka. Melalui
narasi, manusia merasa
menjadi bagian dari sesuatu
yang lebih besar dan memberi makna akan eksistensinya
sendiri.
Memasarkan dengan cara
narasi alias “storytelling
marketing” bersifat organik
dan alami.
■
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Bisnis Jus Kemasan
Gelas Makin Manis

Conwood Bidik Rp 600 M
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Minuman kemasan gelasr fokus menyasar segmen pasar kelas
B dan C.
JAKARTA. Produsen minuman makin agresif di bisnis minuman berasa kemasan gelas
yang menyasar segmen menengah bawah. Produk minuman seharga Rp 500-Rp 1.000
per gelas tersebut memiliki
ceruk pasar yang relatif besar.
Pemain utamanya adalah,
PT Sayap Mas Utama, anak
usaha Wings Group yang kini
memiliki tiga merek minuman
jus kemasan gelas, yakni AleAle, Teh Rio, dan minuman
energi Power F. Merujuk riset
AC Nielsen per Desember
2015 lalu, Ale-ale memimpin
pangsa pasar 71%.
Namun Ale-Ale kini mendapat tantangan dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk,
yang telah meluncurkan jus
kemasan gelas Fruitamax.
Charoen juga membidik segmen pasar menengah ke bawah. Dalam riset Nielsen tahun 2015, pasar minuman kemasan gelas mencapai 94 juta
boks, setara Rp 1,6 triliun.
Aristo Kristandyo, Group
Head Marketing Communications PT Sayap Mas Utama
(Wings Food) menyebutkan,
minuman kemasan gelasr fokus menyasar segmen pasar
kelas B dan C. "Pilihan rasanya kami sesuaikan dengan
konsumen," kata Aristo kepa-

da KONTAN, Rabu (26/10).
Selain itu, produk minuman
kemasan gelas tersebut menyasar segmen pasar yang ada
di wilayah tertentu. Contohnya, minuman Power F yang
dipasarkan di kawasan industri, pasar dan terminal. Agar
penjualan bertambah, akhir
tahun ini Sayap Mas akan menambah produk baru. "Akan
ada rasa baru untuk pasar
segmen C," ujar Aristo.
Adapun PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk lewat
anak usahanya, PT Singa Mas
Indonesia tak mau ketinggalan. Sejak Mei 2016 lalu, Singa
Mas telah memasarkan minuman kemasan gelas anyar,
yaitu Teh Serrr dan Fruitamax
dengan harga jual Rp 1.000
per gelas. “Semula membidik
segmen menengah dan atas,
kini merambah segmen bawah
karena pemainnya sedikit ,”
kata Santo Kadarusman, Public Relations & Marketing
Event Manager PT Singa Mas
Indonesia kepada KONTAN,
Rabu (14/9).
Santo bilang, Teh Serr dan
Fruitamax menyasar segmen
pasar anak sekolah. Untuk
itu, Singa Mas banyak mendistribusikan produk ke warung
tradisional.
Pamela Sarnia

