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Pembatasan impor keramik sedang 
dibicarakan. 
Achmad Sigit D, Dirjen Industri Kimia, 
Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemperin

Gerai

Steel Pipe akan Mengerek 
Utilitas Pabrik 70%-75%

JAKARTA. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk beren-
cana mengerek utilitas produksi pabrik menjadi 70%-75% 
atau sebanyak 411.600 ton - 441.000 ton pipa pada tahun 
ini. Per 30 September 2016 utilitas pabrik mereka sebesar 
63%.

Steel Pipe Industry akan membesarkan kapasitas melalui 
pabrik unit IV di Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik seluas 14 
hektare (ha) tersebut memproduksi pipa spiral untuk sek-
tor infrastruktur, dengan kapasitas 60.000 metrik ton (MT) 
per tahun.

Bukan tanpa maksud, Steel Pipe berencana membidik 21 
proyek infrastruktur pemerintah. Proyek dengan skema 
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) itu berni-
lai Rp 119,58 triliun.

Nah, Steel Pipe Industry berharap, kecipratan kontrak 
pengadaan pipa dengan nilai sekitar Rp 500 miliar sampai 
Rp 600 miliar. "Yang berarti sekitar 15% hingga 17% dari 
total sales kalau mengacu pada angka total sales tahun 
2015," ujar Johannes Wahyudi Edward, Hubungan Investor  
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk kepada KONTAN 
(15/3).

Sembari mengerek volume produksi, Steel Pipe berenca-
na menambah gudang dan mesin. Tujuan perusahaan ber-
kode saham ISSP di Bursa Efek Indonesia adalah mening-
katkan efi siensi produksi.

Agung Hidayat

■MANUFAKTUR

Siapa yang tidak kenal 
Jamie Foxx? Ia salah 
satu aktor berkulit hi-

tam pemenang Academy 
Awards untuk perannya seba-
gai musisi legendaris tun-
anetra Motown bernama Ray 
Charles dalam film Ray 
(2004). Sejak itu, ia telah 
membintangi cukup banyak 
fi lm berbiaya besar. Termasuk 
Sleepless yang beredar di In-
donesia Februari lalu.

Foxx lahir tahun 1967 di 
kota kecil Terrell, Texas de-
ngan nama Eric Morlon Bis-
hop. Neneknya adalah seorang 
pekerja domestik dan ayah-
nya bekerja serabutan,  na-
mun pernah bekerja sebagai 
stock broker. Masa kanak-ka-
nak Foxx termasuk prihatin. 
Namun keprihatinan tetap 
membuat Foxx sangat gigih 
dalam mencapai cita-cita.

Ia memulai karier di ta-
hun 1989 sebagai komedian 
panggung solo Comedian Club 
di Los Angeles dengan nama 
Eric, pemberian orang tua-
nya. Tampaknya, namanya 
yang “membosankan” terse-
but kurang menarik di mata 
pengelola klub, sehingga ia 
tidak dipanggil lagi. 

Dasar banyak akal, Foxx 
berpikir, “Bagaimana kalau 
namaku diganti dengan 
nama uniseks androgini yang 
mudah diingat?” Nama Eric 

termasuk maskulin dan 
umum, sedangkan nama ke-
luarga Bishop terdengar ter-
lalu religius, kurang sesuai 
untuk seorang komedian. 
“Kurang menjual”.

Mengingat kebijakan Co-
median Club yang memberi-
kan kesempatan bagi kome-
dian perempuan yang masih 
langka, digunakanlah nama 
panggung “Jamie Foxx”. Ini 
uniseks androgini dan mu-
dah diingat. 

Ia berharap, para pengelo-
la klub sulit menerka jenis 
kelamin pemilik nama terse-
but. Ternyata ia benar, berda-
sarkan aplikasi barunya, ia 
kembali dipanggil. 

  Dalam bahasa Hebrew, 
Jamie adalah nama uniseks 
yang dapat digunakan  laki-
laki dan perempuan. Artinya 
adalah supplanter alias sang 
penakluk. Sedangkan Foxx 
sendiri merupakan pelesatan 
dari “fox” yang merupakan 
bahasa slang untuk perempu-
an cantik. Terjemahan bebas-
nya mungkin adalah “penak-
luk cantik” yang mempunyai 
aura feminin.

Siapa sangka bahwa seo-
rang Jamie Foxx adalah Eric 
Bishop? Ternyata di kesem-
patan kedua ini, ia semakin 
siap dengan materi yang le-
bih baik dan para penonton 
menyukai humor-humornya. 

Tampaknya, nama uniseks 
androgini ini membawa ke-
beruntungan. 

Penuh rasa syukur, Jamie 
Foxx menggunakan kesem-

patan langka ini dengan sa-
ngat baik. Hingga berhasil 
menembus Hollywood dan 
menerima penghargaan Piala 

Oscar. Nama yang sedikit fe-
minin ini ternyata tepat un-
tuk karakternya yang unik: 
lucu, namun luar biasa ber-
bakat. 

Foxx dikenal dengan kua-
litas akting, keahlian mema-
inkan alat musik, dan ke-
mampuan komedinya. Se-
buah kombinasi  yang 
terbilang langka. 

Bukan rahasia lagi, nama 
panggung yang tepat telah 
lama mewarnai industri per-
fi lman Hollywood. Tujuannya 
jelas, yaitu agar mudah dila-
falkan, mudah diingat, dan 
menjual.  Dengan nama yang 
komersial, seorang bintang 
bisa semakin cemerlang. Dan 
daya jual mereka semakin 
tinggi, jika dibarengi dengan 
kualitas bakat memadai.

Singkatnya, nama adalah 
branding dan framework se-
buah merek. Dan setiap ka-
rakter merek memerlukan 
nama yang sepadan. 

Anda ingin tahu beberapa 
nama asli dan nama publik. 
Ini di antaranya, Peter Gene 
Hernandez adalah Bruno 
Mars, Norma Jeane Morten-
son adalah Marilyn Monroes, 
Stefani Joanne Angelina Ger-
manotta adalah Lady Gaga, 
Mark Sinclair Vincent adalah 
Vin Diesel dan Kathryn Hud-
son adalah Katy Perry.

Kemudian Laura Jeanne 

Reese Witherspoon adalah 
Reese Witherspoon,  Ella Ma-
rija Lani Yelich-O'Connor 
adalah Lorde, Joaquin Rafael 
Bottom adalah Joaquin Pho-
enix dan Natalie Herschlag 
adalah Natalie Portman. Lalu 
Destiny Hope Cyrus adalah 
Miley Cyrus dan Margaret 
Mary Emily Anne Hyra ada-
lah Meg Ryan. 

Perlukah nama produk 
Anda diganti? Tergantung 
kebutuhan pasar, dan karak-
ter. Bisa saja produk gagal 
dikemas dengan nama baru 
agar dapat diluncurkan kem-
bali. Ingat nama adalah ke-
rangka tidak kasat mata sua-
tu produk. 

Memerlukan kejelian da-
lam memberikan nama suatu 
produk, mengingat unsur 
kualitatifnya. Sebagaimana 
juga penggunaan diksi dalam 
suatu tulisan. Setiap kata dan 
nama tidak hanya mempu-
nyai makna,  tapi juga “jiwa” 
dan nuansa tertentu. 

Ada karakter khusus yang 
tidak bisa diduakan. Ada se-
percik unsur magis di sana. 
Idealnya, semakin sering 
nama tersebut diulang, sema-
kin manis terdengar dan se-
makin besar rasa ingin me-
milikinya. 

Selamat berstrategi soal 
nama. Semoga produk Anda 
sejaya Jamie Foxx               ■

Strategi Nama Jamie Foxx

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

OTOMOTIF■

Target Otomotif ASII 
Mirip Tahun Lalu
JAKARTA. PT Astra Interna-
tional Tbk (ASII) memproyek-
si, target penjualan divisi oto-
motif perusahaan ini tidak 
jauh berbeda dibandingkan  
tahun lalu.  

Menurut Prijono Sugiarto, 
Presiden Direktur Astra Inter-
national, penjualan otomotif 
domestik biasanya mengikuti 
pertumbuhan ekonomi. "Pen-
jualan otomotif mengikuti 
pertumbuhan ekonomi. Ta-
hun ini pertumbuhan ekonomi 
diprediksi tidak jauh berbeda 
dibandingkan tahun lalu," ka-
tanya ke KONTAN, Rabu 
(15/3)  Namun, ia tak memberi 
ancar-ancar proyeksi bisnis 
dari divisi otomotif perusaha-
an ini. 

Dalam catatan KONTAN, 
penjualan otomotif roda em-
pat Astra International tahun 
lalu tumbuh 16% dari periode 
sebelumnya menjadi 591.000 
unit. Laju ini lebih tinggi dari 
rata-rata pertumbuhan indus-
tri otomotif domestik. Walha-
sil,  pangsa pasar Grup Astra 
di industri mobil lokal pada 
tahun lalu di angka 56%.

Laju bisnis inilah yang mem-
buat Toyota Motor Manufac-
turing membeli 1% saham di 
PT Toyota Astra Motor lewat 
Jardine Cycle and Carriage, 
sebagai pemilik 51% saham 

Toyota Astra Motor.  Pembeli-
an ini menyebabkan komposi-
si saham antara Astra Interna-
tional dan Toyota Motor Ma-
nufacturing yang tadinya 51% 
berbanding 49%, kini menjadi 
50% dan 50%.

Sayang, Prijono  masih eng-
gan mengomentari pembelian 
saham tersebut. "Saya tidak 
membenarkan atau menya-
lahkan kabar itu. Tunggu 
saja," ujarnya.

Sejatinya Toyota Motor 
Corporation memang ingin 
memperkuat kendali di PT 
Toyota Astra Motor. Maklum, 
sebagai pengendali perusaha-
an ini, Astra International ke-
rap menjadi pemegang kunci 
keputusan strategis.

Salah satunya soal pemilih-
an jabatan Presiden Direktur. 
Saat ini jabatan Presiden Di-
rektur PT Toyota Astra Motor 
yakni Hiroyoki Fukui adalah 
petinggi yang ditunjuk Grup 
Astra. Sedangkan Wakil Presi-
den Direktur Toyota Astra 
Motor saat ini, yakni Henry 
Tanoto ditunjuk Toyota Motor 
Manufacturing.

Nah, dengan kepemilikan 
sama besar ini, Toyota Motor 
bisa menunjuk orang nomor 
satu di Toyota Astra.

Pamela Sarnia

JAKARTA. Asosiasi Aneka 
Keramik Indonesia (ASAKI) 
memprediksi, pada tahun 
2018 nanti akan ada banjir 
keramik impor dari China. 
Salah satu pemicu, pada saat 
itu bea masuk  keramik Tiong-
kok akan 0%. Saat ini bea ma-
suk impor China dikenakan 
20%.

Ketua Umum Asosiasi Ane-
ka Keramik Indonesia (Asaki) 
Elisa Sinaga menyatakan, 
pada tahun 2018 bisa saja bea 
masuk keramik impor China 
bisa nol atau sama seperti ne-
gara asal Asean lain. Padahal 
dari segi utilisasi produksi 
saat ini masih terbilang ren-
dah.  "Apalagi biaya angkut 
logistik dari China ke Indone-
sia lebih murah daripada Ja-
karta ke Medan," kata Elisa, 
Kamis (16/3).

Oleh karena itu ia berharap, 
dari segi infrastruktur peme-
rintah agar segera berbenah. 
Sehingga ongkos angkut lo-
gistik ke setiap daerah Indo-
nesia lebih murah. Alhasil, 
daya saing bisa berkompetisi. 
"Dari segi keramik kita masih 
bersaing. Tapi kalau porselen 
jumlah impor China sudah 
menguasai," kata Elisa. 

Demi mengurangi impor, 
Asaki meminta Kementerian 
Perdagangan membatasi jalur 
impor. Nantinya impor kera-
mik dibatasi di luar Jawa. 

Menurut Elisa, aturan itu ti-
dak kontra produktif. Sebab 
permintaan di luar Jawa ma-
sih terbilang kecil ketimbang 
di Jawa. Selain itu, dari segi 
kondisi bahan baku, serta 

sumber daya manusia belum 
memadai. Alhasil, investasi 
ekspansi industri keramik di 
luar Jawa pun belum tumbuh.  
"Tetapi kami berharap, infra-
struktur di luar Jawa tumbuh, 
sehingga permintaan di luar 
Jawa ikut tumbuh," katanya.

Direktur Jenderal Industri 
Kimia, Tekstil dan Aneka Ke-
menterian  Perindustrian Ach-
mad Sigit Dwiwahjono me-
ngatakan, saat ini sedang 
membicarakan bersama Ke-
menterian Perdagangan dan 
Kementerian Keuangan untuk 

membatasi impor keramik 
tersebut. "Nanti pelabuhan 
masuk impor keramik dan 
teksil kami ajukan hanya di 
Dumai atau Bitung. Supaya 
impor bisa terkontrol,” kata 
Achmad.

Tahun 2016, kapasitas pro-
duksi terpasang ubin keramik 
nasional  580 juta m2 dengan 
realisasi 350 juta m2. Sekitar 
87% produksi keramik nasio-
nal diserap dalam negeri dan 
sisanya ekspor ke Asia, Eropa 
dan Amerika. " Konsumsi ke-
ramik nasional per kapita se-
kitar 2 m2," kata dia.

Eldo Christoffel Rafael

Awas, Banjir Keramik 
Impor China di 2018 

Pelabuhan 
masuk impor 

keramik hanya di 
Dumai atau 
Bitung saja.

INDUSTRI KERAMIK■

JAKARTA. Berkat program 
jaminan sosial kesehatan, be-
berapa tahun terakhir pamor 
obat generik  naik daun. Ta-
hun lalu saja, penjualan obat 
murah ini sanggup menopang 
antara 20%-25% dari total nilai 
industri farmasi yang sekitar  
US$ 5 miliar. 

Alhasil, Gabungan Perusa-
haan (GP) Farmasi mempro-
yeksikan, jika pertumbuhan 
industri farmasi domestik ta-
hun ini berkisar 7%-10%, maka 
obat generik bisa lebih tinggi. 
"Tahun ini obat generik berpe-
luang bisa tumbuh dua digit, 
di atas 10%," papar Wakil Sek-
retaris Jenderal GP Farmasi 
Indonesia, Kendradiadi Su-
handa, di sela acara Conven-
tion on Pharmaceutical In-
gredients South East Asia 
(CPhI SEA) 2017, Kamis 
(16/3).

Malah, Arif Juliandi, Sekre-
taris Perusahaan PT Phapros 
Tbk, percaya diri bisa mema-
tok pertumbuhan obat gene-
rik hingga 45% tahun ini, seta-
ra Rp 580 miliar. Bila target ini 
terealisasi, bisa memberikan 
kontribusi hingga 60% dari to-
tal pendapatan Phapros.

Sementara, tahun lalu pen-
jualan obat generik PT Kimia 
Farma Tbk naik pesat 34% di-
bandingkan 2015. Direktur 
Utama PT Kimia Farma Tbk, 
Rusdi Rosman menyebutkan, 
faktor terbesar lonjakan ter-
sebut berasal dari kebutuhan 
obat Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS). Apala-
gi kini, kualitas obat generik 
sudah tidak kalah dengan obat 
paten. "Masyarakat tentu me-
milih yang lebih efi sien," kata-
nya ke KONTAN, (16/3).

Sayang, Rusdi enggan mem-

beberkan kontribusi obat ge-
nerik bagi perusahaan pelat 
merah ini. Tapi berdasarkan 
kinerja di kuartal III tahun 
lalu, emiten berkode KAEF ini 
meraup penjualan obat gene-
rik sekitar Rp 842 miliar. Jika 
dibandingkan total pendapat-
an Rp 3,9 triliun, obat generik 
berkontribusi 21% ke kocek 
perusahaan ini.

Tahun ini, Kimia Farma ber-
harap, penjualan obat generik 
bisa tumbuh dua digit. "Ke-
mungkinan bisa tumbuh di 
atas 12% tahun ini," ucap Rus-
di. 

Agar bisa mengejar target 
tersebut, Kimia Farma saat ini 
tengah memperbesar kapasi-
tas produksi yakni dengan 

menambah kapasitas pabrik 
yang ada di Banjaran, Jawa 
Barat hingga mencapai empat 
kali lipat. Bila semula kapasi-
tas pabrik Kimia Farma bisa 
memproduksi 3,5 miliar butir 
tablet per tahun,  bila kapasi-
tas pabrik tersebut bertambah 
maka produksi pabrik Kimia 
Farma bisa mencapai 14 mi-
lair butir tablet per tahun.

Ia menargetkan, pabrik obat 
tersebut sudah bisa beropera-
si tahun depan. Asalkan pe-
meriksaan dari Badan Peng-
awasan Obat dan Makanan 
(BPOM) yang tengah berlang-
sung sudah kelar.

Setelah ekspansi kapasitas, 
Kimia Farma menargetkan 
pendapatan bisa mencapai 

Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun 
tahun ini. Dari target tersebut, 
sekitar Rp 1,7 triliun-Rp 1,8 
triliun berasal dari penjualan 
obat 

Siap ikut tender 
Jangan salah, keberhasilan 

produsen farmasi menjual 
obat generik lantaran sudah 
memenangkan tender peng-
adaan obat dari pemerintah 
lewat lelang e-catalog. Nah, 
tahun ini, anggaran negara 
untuk sektor kesehatan me-
lonjak 54,7% dari Rp 67,2 trili-
un menjadi Rp 104 triliun. 
Melihat anggaran kesehatan  
yang besar, bisa dipastikan 
tender e-catalog obat generik 

tahun ini bisa lebih besar dari 
tahun lalu. 

Berdasarkan catatan KON-
TAN, daftar lelang e-catalog  
obat yang digelar Lembaga 
Kebijakan Barang/Jasa Peme-
rintah (LKPP) tahun 2015 se-
banyak 796 item. Sementara 
tahun lalu sudah 1.240 item 
obat.

Kimia Farma akan ikut ten-
der sebanyak 100 jenis obat 
dari e-catalog tahun ini. Se-
mentara PT Indofarma Tbk 
mengincar 50 item produk 
obat. PT Pyridam Farma Tbk 
juga menyatakan tertarik  
mengikuti tender. Emiten ber-
kode PYFA ini akan mengin-
car tiga sampai lima produk 
dari tender LKPP.   ■

Generik Menjadi Andalan
Produsen farmasi menargetkan, penjualan obat generik dobel digit pada tahun ini

Agung Hidayat

Asperindo Mematok Target Pertumbuhan 30%

KONTAN/Alri Kemas

Sekretaris Jenderal Asperindo Amir Syarifuddin (kiri) dan Direktur Eksekutif Asperindo H. Syarifuddin berkunjung ke 
redaksi KONTAN di Jakarta (16/3). Asperindo mencatat, potensi bisnis jasa pengiriman bisa mencapai Rp 50 triliun pada 
tahun 2016. Tahun ini Asperindo mematok target pertumbuhan jasa pengiriman sebesar 30% dengan  peluang besar dari 
maraknya e-commerce. Sebelumnya, pertumbuhan bisnis ini sekitar 15% per tahun.

Ingat, nama 
adalah kerangka 
tidak kasat mata 

dari sebuah 
produk.


