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Dengan produk baru, kami memproyeksikan 
pertumbuhan dobel digit.
Rubianto, 
Direktur PT Pelangi Indah Canindo Tbk

Gerai

Demam LCGC Tujuh Kursi, 
Target New Mirage Turun

JAKARTA. Kendaraan low cost green car (LCGC) tujuh 
kursi mengalihkan perhatian pasar city car. PT Krama Yu-
dha Tiga Berlian Motors, agen pemegang merk (APM) Mit-
subishi di Indonesia sampai harus merevisi target penjual-
an kendaraan lima kursi, Mitsubishi New Mirage.

Saat merilis Mitsubishi New Mirage akhir Juli 2016 lalu, 
Krama Yudha menargetkan penjualan sekitar 400 unit per 
bulan. "Target turun menjadi 300 unit per bulan," ujar Irwan 
Kuncoro, Operating General Manager MMC Marketing 
Division PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, saat dihu-
bungi KONTAN, Selasa (8/11)

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo) per September 2016, Mitsubishi Mi-
rage terjual 2.564 unit. Penjualan itu menyusut 50,84% ke-
timbang periode yang sama tahun lalu yakni 5.216 unit. 

Imam Choeru, Head of Sales Group Marketing Divison 
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, menjelaskan, kon-
sentrasi penjualan hingga November 2016 adalah mengha-
biskan Mirage model lama. Sementara Krama Yudha baru 
memacu penjualan New Mirage mulai bulan ini, dalam 
bundel aneka program promosi.

Eldo Christoffel Rafael

Menyasar Sektor Usaha, 
Astra Daihatsu Rilis Hi-Max

JAKARTA. Semangat PT Astra Daihatsu Motor mengejar 
penjualan masih menderu. Agen pemegang merek (APM) 
Daihatsu di Indonesia tersebut tak mau menyia-nyiakan 
waktu di tahun ini. Kamis (10/11), perusahaan ini melun-
curkan mobil pikap Daihatsu Hi-Max.

Sesuai jenis kendaraannya, Astra Daihatsu menyasar 
sektor usaha. "Hi-Max untuk mendukung sektor usaha se-
suai harapan pemerintah agar industri otomotif menyedia-
kan kendaraan yang mampu bermanuver di jalansempit 
perkotaan," ujar Deputy Chief Executive PT Astra Interna-
tional Tbk – Daihatsu Sales Operation Supranoto Tirtodid-
jojo di rilis resmi, Kamis (10/11). Ada dua varian Hi-Max. 
Pertama,  Standard dengan spesifi kasi 1 way deck, audio 
1 DIN/MP3. Tipe kedua, Standard (AC & PS), dilengkapi 
air conditioner,  electric power steering dan sliding dri-
ving seat.

Amelia Tjandra, Direktur Marketing PT Astra Daihatsu 
Motor mengatakan, di produk baru ini Astra Daihatsu tak 
memasang target tinggi, karena baru tes pasar. "Sekltar 250 
unit per bulan," kata Amelia ke KONTAN Kamis (10/11). 

Menurutnya, tahun ini pasar kendaraan komersial terma-
suk pikap menurun, karena ekonomi lesu.  Namun, Daihat-
su mengklaim bisa mempertahankan penjualan di segmen 
ini. "Market share Daihatsu di segmen pikap sekitar 40%," 
ungkap Amelia.

Eldo Christoffel Rafael

■MANUFAKTUR

Dalam industri kacama-
ta, yang sekarang po-
puler dengan termino-

logi eyewear, ada ilusi luar 
biasa. Fenomena ini tidak 
banyak diketahui  publik, pa-
dahal setiap individu pasti 
mempunyai kacamata. Ada 
kacamata minus, plus, dan 
sunglass penangkal sinar ma-
tahari. 

Di optik-optik premium, 
seperti Optik Tunggal, Optik 
Seis dan Optik Melawai, har-
ga rangka (frame) mencapai 
jutaan bahkan puluhan juta 
rupiah. Ditambah lensa yang 
dipertipis, anti gores, anti 
pantulan dan lensa photo-
chromic yang berganti warna 
ketika terkena sinar mataha-
ri, harga akhir sepasang ka-
camata bisa mencapai jutaan 
bahkan puluhan juta rupiah.

Pertanyaannya, mengapa 
harga frame kacamata demi-
kian tinggi? Jawabannya: 
ada penguasaan pasar yang 
mendekati monopoli dari ma-
nufaktur frame kacamata di 
Italia, Luxottica (LUX). 

Perusahaan publik asal 
kota Agordo di Italia Utara 
ini berdiri pada tahun 1961 
oleh Leonardo Del Vecchio. 
Awalnya hanya sebuah beng-
kel kacamata yang mempro-
duksi komponen-komponen  
produk semi fi nished. Di ta-
hun 1971, Luxottica mulai 

menawarkan frame kacamata 
pada pameran perdagangan-
MIDO di Milan. 

Hari ini, perusahaan ter-
sebut menguasai 70% pangsa 
pasar dunia untuk prescrip-
tion frame, sunglass frame dan 
sunglass lenses. Mereka tidak 
bermain dalam sektor pres-
cription lens (lensa minus 
atau plus). Daftar sebagian 
merek-merek eyewear produk-
si Luxottica bisa dilihat di 
http://www.luxottica.com/en/
eyewear-brands. 

Pendapatan perusahaan 
publik ini mencapai € 7,65 
miliar dengan operating inco-
me € 1,16 di tahun 2014. To-
tal aset € 9,6 miliar dan  eku-
itas € 4,93 miliar. Perusaha-
an ini mempekerjakan 77.734 
pegawai di mancanegara. 

Pernahkah Anda berta-
nya, mengapa harga sepatu 
Christian Louboutin belasan 
juta rupiah per pasang? Tas 
Hermes ratusan juta rupiah? 
Apakah ongkos produksinya 
sangat tinggi? Jawabannya, 
kemungkinan besar biaya 
produksi tidak seberapa. 

Dalam kasus Luxottica, 
harga jual bisa puluhan kali 
lipat production cost. Tam-
paknya, harga hanya sebuah 
angka yang berani dibayar-
kan  konsumen. 

Produk kacamata meru-
pakan perpaduan seni, tekno-

logi dan kenyamanan yang 
hanya dapat diperoleh dari 
produk-produk berkualitas 
premium. Luxottica mampu 
menggabungkan ketiganya 
secara genial.

Strateginya, menguasai 
produksi dari hulu ke hilir, 
mengakuisisi kompetitor se-
cara agresif dan mempenga-
ruhi kultur pop global. Rinci-
annya, satu, Luxottica me-
nguasai manufaktur frame 
kacamata merek-merek terna-
ma berkat teknologi dan kua-
litas premium dengan biaya 
produksi rendah. Bisa dipa-
hami mengapa para desainer 
fesyen dan eyewear company 
memilih meng-outsource ma-

nufaktur kepada mereka. Dari 
beberapa sumber terpercaya, 
penulis mendapat informasi, 
biaya produksi hanya sekitar 
1/20 dari harga ritel. 

Dua, Luxottica memiliki 
jaringan ritel. Seperti Lens-
crafters, Pearle Vision, Sears 
Optical, Target Optical, Sung-
lass Hut, Glasses.com, dan 
Onesight. Sunglass Hut, da-
pat dijumpai di Indonesia. 

Tiga, Luxottica mengua-
sai 70% pangsa pasar dunia. 
Sehingga hampir setiap toko 
kacamata di dunia menjual 
produk-produk Luxottica agar 
ada variasi produk untuk pi-
lihan konsumen. Toko kaca-
mata yang tidak menjual 
produksi Luxottica merasa 
ketinggalan zaman, meng-
ingat mayoritas produk-pro-
duk terkini dan tergaya de-
ngan kualitas premium di-
produksi oleh Luxottica.

Empat, Luxottica meng-
akuisisi Oakley dan Ray-Ban 
yang merupakan merek-me-
rek legendaris untuk pasar 
sunglass. Ray-Ban adalah 
perusahaan Amerika Serikat 
yang awalnya milik Bausch 
& Lomb, diakuisisi Luxottica 
di tahun 1999 senilai 
US$ 640 juta. Oakley diakui-
sisi di tahun 2007 senilai 
US$ 2,1 miliar. 

Lima, Luxottica memiliki 
divisi EyeMed VisionCare, se-

macam perusahaan asuransi 
kesehatan mata yang dibun-
del bersamaan benefit kese-
hatan perusahaan tempat 
kerja konsumen. EyeMed ini 
mempunyai 39 juta anggota 
di AS. 

Enam, kepercayaan para 
desainer kelas dunia seperti 
Chanel, Prada, Giorgio Arma-
ni, Burberry, Versace, Dolce 
and Gabbana, Miu Miu, Don-
na Karan, Stella McCartney, 
dan Tory Burch yang kerap 
diberitakan di berbagai me-
dia massa dunia ikut melam-
bungkan permintaan besar 
produk-produk Luxottica. 

Hingga artikel ini ditulis, 
di AS, kompetitor Luxottica 
tinggal segelintir, yaitu Wal-
mart, Costco, dan Warby Par-
ker (online). Di Indonesia 
dan Asia, produk-produk bu-
atan China dan Jepang masih 
mempunyai tempat sekadar-
nya untuk pangsa pasar me-
nengah ke bawah. 

Strategi bisnis tepat, me-
nguasai dari hulu ke hilir, 
teknologi dan pengaruh kul-
tur pop sangat bisa melam-
bungkan bisnis kecil hingga 
menggurita. Jenis produk 
juga sangat menentukan ke-
berhasilan. Kacamata mem-
punyai nilai krusial akan 
eksistensi seseorang, sehing-
ga harga hanya suatu angka 
bagi konsumen                    ■

Monopoli Luxottica dan KacamataMonopoli Luxottica dan Kacamata

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

JAKARTA. Besar pada bisnis 
kemasan berbahan baku besi 
dan baja, rupanya tak membi-
kin PT Pelangi Indah Canindo 
Tbk puas. Tahun depan, emi-
ten Bursa Efek Indonesia ber-
kode PICO itu  berencana 
merambah bisnis kemasan 
plastik.

Meski belum kelihatan 
ujung pangkalnya, PICO su-
dah menggantang target. "De-
ngan produk baru kami mem-
proyeksikan pertumbuhan 
dobel digit," ujar Rubianto, 
Direktur PT Pelangi Indah 
Canindo Tbk kepada KON-
TAN, Kamis (10/11).

Kemasan plastik bukan 
satu-satunya rencana ekspan-
si. Tahun depan dapur pro-
duksi Pelangi Indah akan 
kembali sibuk memproduksi 
tabung gas Bright Gas ber-
ukuran 5,5 kg pesanan PT 
Pertamina (Persero). Pelangi 
Indah sudah pernah mempro-
duksi tabung itu, tapi produk-
sinya sedang berhenti.

Sementara hingga akhir ta-
hun 2016, Pelangi Indah yakin, 
meraup pendapatan sekitar 
Rp 770 miliar. Pendapatan 
tersebut buah dari penjualan 
drum baja, kaleng biskuit dan 
kaleng cat. Dengan pencapai-
an pendapatan Rp 528,30 mili-
ar per kuartal III 2016, tahun 
ini masih ada kekurangan tar-
get Rp 241,70 miliar.

Untuk itu, Pelangi Indah 
akan giat memburu pesanan 
kaleng biskuit pada momen 
tum Natal dan Tahun Baru. 
Berangkat dari pengalaman, 
momentum Lebaran dan Natal 
bisa mendongkrak pesanan 

kemasan kaleng biskuit 20%-
30% ketimbang hari biasa.

Selain itu, Pelangi Indah 
akan bersaing dengan kompe-
titor dari sisi harga jual. "Kami 
optimistis mencapai target 
dengan memberikan harga 
jual yang kompetitif di pasar-
an dan tentunya menjaga kua-
litas produk yang dapat dian-
dalkan," kata Rubianto.

Sekitar 70% hasil penjualan 
Pelangi Indah berasal dari 
produsen oli swasta nasional 
maupun multinasional. Lalu, 
sisanya hasil penjualan dari 

perusahaan lain, termasuk 
Pertamina. 

Volume Pelangi Indah 
40.000 unit produk per bulan, 
atau sekitar 500.000 unit per 
tahun. Perusahan itu memiliki 
tiga pabrik dengan kapasitas 
produksi masing-masing 
50.000 ton baja lembaran per 
tahun. 

Khusus terkait pesanan Per-
tamina, Pelangi Indah meng-
andalkan besi dan baja pro-
duksi PT Krakatau Posco dan 
PT Krakatau Steel (Persero) 
Tbk. "Bahan bakunya wajib 
dari Krakatau Steel," terang 
Rubianto.

Umi Kulsum

ANTARA/Irsan Mulyadi 

Tahun depan  Pelangi Indah kembali memproduksi tabung gas 
Bright Gas berukuran 5,5 kg pesanan PT Pertamina (Persero).

Tahun Depan PICO 
Buat Kemasan Plastik 

Pelanggan 
terbesar Pelangi 

Indah adalah 
produsen oli 

swasta.

INDUSTRI KEMASAN■

JAKARTA. Asa PT Keramika 
Indonesia Assosiasi Tbk me-
maksimalkan kapasitas pro-
duksi pabrik miliknya di tahun 
ini terancam tidak terealisasi. 
Bisnis properti yang belum 
berlari kencang menyebabkan 
permintaan produk keramik 
berkurang.

Padahal, produsen keramik 
merek KIA ini berharap, bisa 
mengoptimalkan kapasitas 
produksi keramik antara 22 
juta meter persegi (m²) sam-
pai 24 juta m² hingga akhir ta-
hun ini. 

Maklum, salah satu  lini bis-
nis SCG ini sudah mengopera-
sikan tiga pabrik keramik 
guna menopang bisa mengejar 
target kapasitas produksi itu. 
Yakni di Gresik, Karawang, 
dan Cileungsi. "Produksi akhir 
tahun ini pasti turun, tapi 
kami belum bisa memastikan 
besanya," kata Verawaty Tris-
no, Sekretaris Perusahaan 
Keramika Indonesia Asosiasi 
kepada KONTAN,  Kamis 
(10/11).

Menurutnya, penurunan 
produksi keramik tidak cuma 
terjadi di emiten dengan kode 
KIAS ini saja. Tapi juga di pro-
dusen keramik lokal lain.

Meski produksi turun, Kera-
mika Indonesia tidak terlalu 
khawatir soal pemasaran pro-
duk keramik. Rupanya, Kera-
mika Indonesia kerap lang-
sung memasok produk kera-
miknya ke perusahaan 
distribusi bahan bangunan, 
yakni PT Inti Kokoh Arebama 
Tbk (KOIN).  Nah, Inti Kokoh 
Arebama sendiri adalah sister 
company  Keramika Indone-
sia Assosiasi, sama-sama di 
bawah bendera SCG.

Menilik pendapatan KIAS di 

kuartal III tahun ini yang ter-
catat Rp 609,3 miliar, sekitar 
93,58% atau  Rp 575,17 miliar 
merupakan hasil penjualan ke 
pihak berelasi, dalam hal ini 
adalah Kokoh Inti Arebama 

Hingga kuartal IV ini, Kera-
mika Indonesia baru meraup 
penjualan sekitar 30% dari 

target tahun 2016. Verawaty 
sendiri pernah berkata kepa-
da KONTAN, meski target 
pendapatan masih jauh dari 
harapan, pihaknya tetap opti-
mistis bisa menggapai target 
penjualan tersebut. Tapi ia 
enggan membeberkan angka-
nya.                     ■

Produksi KIAS Terkikis
Bisnis properti yang masih lesu menyebabkan produksi keramik KIAS tidak optimal

Eldo Rafael

Astra Daihatsu Meluncurkan Pikap Baru

Dok. AI DSO

Direktur Marketing  Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra (paling kanan), Senior Executive Director ADM Tsuneo 
Itagaki, Deputy Chief Executive PT Astra Internasional Tbk-Daihatsu Sales Operation (DSO) Supranoto Tirtodidjojo dan 
Chief Operation Offi cer Astra International DSO Toto Suryana Wijaya (paling kiri), meluncurkan varian baru pikap 
Daihatsu Hi-Max, Kamis (10/11). Hi-Max yang dibekali mesin 1.000 Cc ditargetkan terjual sekitar 250 unit perbulan. 

SEBAGAI pemasok keramik dan bahan bangunan lain, 
PT Kokoh Inti Arebama Tbk terus berupaya mengejar tar-
get pendapatan hingga Rp 2 triliun sampai akhir tahun ini.  

Menurut Sit Khian, Sekretaris Perusahaan Kokoh Inti 
Arebama, pihaknya bakal menggeber penjualan beberapa 
produk. Salah satunya adalah produk keramik dari Kera-
mika Indonesia Assosiasi, yakni KIA HD.  "Produk ini men-
jadi andalan penjualan keramik di kami," katanya kepada 
KONTAN, Kamis (10/11).

Selain keramik, peritel bahan bangunan ini juga berupa-
ya memperbesar penjualan semen sak. Di kuartal III tahun 
ini, penjualan semen sak berkontribusi 30% dari total pen-
dapatan yang sekitar Rp 1,06 triliun. Sit berharap, kontri-
busi penjualan dari semen sak bisa mencapai 40% akhir 
tahun ini. Manajemen Kokoh Inti Arebama belum merevisi 
target bisnis tahun ini.           ■

Mengandalkan Keramik

Kinerja PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
Kuartal III 2016 Kuartal III 2015

Pendapatan RP 606,88 miliar RP 609,33 miliar
Laba (Rugi) (Rp 76,34 miliar) (Rp 39,6 miliar)
Lini Bisnis
Nama Bidang
PT KIA Keramik  Mas Produsen genteng keramik
PT KIA Serpih Mas Produsen lantai keramik

Sumber: Laporan keuangan perusahaan


