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AISA Jual Beras Kemasan
Tiga Pilar berencana IPO untuk memuluskan bisnis beras kemasan praktis
Agung Hidayat
JAKARTA. PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, mencatatkan penurunan performa bisnis pada
kuartal I-2017. Penyebabnya,
tender makanan yang belum
terealisasi plus efek pengalihan varian produk.
Sekretaris Perusahaan Tiga
Pilar Sejahtera Desiliana menyebutkan, pihaknya bisa
mendapatkan pesanan produk
biskuit senilai Rp 300 miliar
per tahun. Namun, order tersebut biasanya datang setiap
semester II. "Tren bisnis kami
mulai naik di kuartal tiga dan
empat," kata Desiliana di sela
rapat umum pemegang saham,
Kamis (8/6).
Memang, penjualan produk
biskuit cukup signifikan terhadap pendapatan emiten
berkode AISA ini. Maklum,
sejumlah institusi pemerintah
seperti Kementerian Kesehat-
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Tren bisnis kami mulai naik di kuartal
ketiga dan keempat.
Desiliana, Sekretaris Perusahaan
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk

an dan beberapa lembaga ke- pada tahun ini juga AISA me- Finance Coordinator PT Tiga
sehatan dunia acapkali me- luncurkan sekitar 7-8 produk Pilar Sejahtera Tbk Sjambiri
mesan biskuit yang spesifik baru. "DI Juni ini ada satu va- Lioe menjelaskan, saat ini,
mengandung nutrisi tertentu. rian dari bihun, merek Bihun- perusahaannya fokus menjual
Berdasarkan laporan ke- ku," sebut Desiliana.
beras kemasan bukan karunguangan kuartal I-2017, pendaan lagi.
patan bersih AISA turun 12,5% Beras kemasan
Tak pelak, hal tersebut
menjadi Rp 1,45 triliun. Penjumempengaruhi penjualan
alan biskuit masih kecil, bahSejauh ini, segmen beras AISA, karena harus melakukan turun hampir 52% dari AISA berkontribusi besar bagi kan penetrasi pasar lagi. "Bisa
Rp 21 miliar menjadi Rp 10 pendapatan. Cuma, hingga dibilang ada segmen yang himiliar pada kuartal ini.
kuartal pertama masih turun lang, karena beras karung beJika melihat porsi kontribu- 16% menjadi Rp 922 miliar. sar sudah tidak ada," ujar
si, segmen food manuSjambiri. Maka, AISA
facturing belum menKinerja PT Tiga Pilar Sejahtera gencar merilis produk
dominasi pendapatan,
beras kemasan kecil
(dalam miliar rupiah)
hanya 38% dibandingdan praktis seperti meMaret 2017 Des 2016
kan segmen beras, yang
rek Maknyuss 2,5 kg,
9.343,85
9.254,54 yang mulai dipasarkan
menggapai 62% terha- Jumlah aset
dap penjualan. Namun, Jumlah liabilitas
4.960,77
4.990,14 di Mei-Juni tahun ini.
beberapa produk ma- Jumlah ekutitas
4.383,08
4.264,4 "Target pasar penghuni
kanan positif. Seperti
apartemen," urai Sjam1.457,12
1.660,86 biri.
mi kering naik 6% men- Penjualan neto
1.255,11
jadi Rp 138 miliar. Ada- Beban pokok penjualan 1.087.421
Keseriusan Tiga Pilar
pun produk bihun tum- Laba bruto
369,7
405,75 mengembangkan beras
buh 16% dari Rp 111
kemasan praktis dibukLaba usaha
243,35
304,6
miliar menjadi Rp 129
tikan dengan rencana
Sumber: Laporan keuangan menggelar initial pumiliar. Rencananya,

blic offering (IPO) salah satu
anak usahanya, yakni PT Dunia Pangan akhir tahun nanti.
Anak perusahaan tersebut
memiliki pabrik beras berkapasitas terpasang 480.000 ton
per tahun. Kini, utilitasnya
60%-70%. Soal nilai aset perusahaan tersebut, Sjambiri
enggan buka-bukaan. Ia hanya
menyebut, kontribusi pendapatan dari Dunia Pangan senilai Rp 300 miliar per tahun.
Di segmen makanan, AISA
siap merambah bisnis minuman ringan. Sebelumnya, Tiga
Pilar telah joint venture dengan brand Capri Sun. "Pekan
lalu, trial mesin. Sekarang,
tengah mengurus izin dari
BPOM," ujar Desilina.
Pabrik ini diproyeksikan
mulai berproduksi per kuartal
IV-2017. Sedangkan nilai investasi pabrik minuman ini
sekitar Rp 100 miliar, dengan
kapasitas produksi 12.00013.000 pouch per jam.
■

Kain Tenun Songket

■ PRODUSEN PONSEL

Haier Merilis Ponsel
Merek Sendiri
JAKARTA. Tak puas menjual
dengan merek Andromax,
Haier memilih memproduksi
dan menjual brand sendiri.
Produsen asal Tiongkok itu
baru saja merilis ponsel pintar
Android di Indonesia, yang
bernama Leisure L1.
Ponsel berjaringan telekomunikasi 4G LTE ini baru
memiliki sertifikat Tingkat
Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) sebesar 20%. Nantinya, kandungan lokal ponsel
Leisure L1 akan ditingkatkan
menjadi 30% pada semester
dua tahun ini, supaya memenuni standar regulasi.
Country Manager Haier
Taufan Tanoto percaya diri,
bakal sukses melempar produk ponsel dengan merek
sendiri. Ini berbekal keberhasilan kongsi dengan Smartfren, yang meluncurkan Andromax.
Ia mengklaim, sudah menjual 7 juta unit lebih sejak periode 2007 sampai saat ini. "Untuk Leisure L1, kami menggandeng distributor PT
Datascrip. Kami juga mempercayakan strategi pemasaran kepada mereka," kata
Taufan kepada KONTAN,
Rabu (7/6)
Rencananya, bakal ada empat produk Haier dengan harga entry level antara Rp 1 jutaRp 1,5 juta per unit. Kemudian, harga Rp 1,5 juta -Rp 2 juta
per unit, dan kisaran harga Rp
2 juta -Rp 3 juta.
Lantas satu tipe ponsel Haier yang khusus menyasar segmen kelas atas dengan harga

mulai Rp 4 juta per unit. "Kami
menargetkan terjual satu juta
unit dengan empat produk,"
sebut Taufan.
Asal tahu saja, Haier memiliki pabrik ponsel hasil akuisisi pabrik Sanyo pada tahun
2012 lalu. Pabrik di Cikarang
ini mampu memproduksi
10.000 unit ponsel per hari.
Haier Grup mengakuisisi bisnis mesin cuci dan lemari es
dan peralatan rumah tangga
Sanyo di Indonesia, Malaysia,
Filipina dan Vietnam. Sanyo
kemudian berganti nama me-

Harier
mengandeng
Datascrip untuk
distribusi dan
penjualan.
rek menjadi Aqua Japan.
Division Manager PT Datascrip Bobby Ivan menuturkan, selaku distributor, perusahaan ini akan menerapkan
strategi penguatan di jalur offline. Datascrip siap bermitra
dengan toko-toko yang menjual segala produk.
Sejatinya Haier sudah bekerjasama menjual produk
secara online di Blibli.com,
Dino Market, Lazada, dan
Shopee. "Rencana ada tiga
lagi produk baru di semester
kedua. Total ada empat produk tahun ini," papar Bobby.
Eldo Rafael

■ EKSPANSI BISNIS

Siwani Cari
Peruntungan Properti
ANTARA/Nova Wahyudi

Perajin menyelesaikan pembuatan kain tenun songket di Kampoeng BNI Tenun Songket di Desa Muara Penimbung, Ogan Ilir (OI), Indralaya, Sumatra
Selatan, Rabu (8/6). Kampoeng BNI Tenun Songket ini merupakan kampung binaan Bank BNI untuk memproduksi kain tenun asli daerah, yakni kain
songket yang bertujuan mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan warga setempat.

Serbuan Murah Daiso dan Miniso

B

agi para penggemar
produk-produk unik
untuk keperluan sehari-hari dengan harga terjangkau, pasti Daiso dan Miniso
yang dikejar. Produk-produk
yang dijual hanya seharga
puluhan ribu rupiah saja,
bahkan mayoritas hanya
Rp 20.000-an hingga
Rp 50.000-an.
Daiso telah cukup lama
hadir di Indonesia, tepatnya
sejak tahun 2004 silam. Sedangkan Miniso hadir kemudian. Saat ini, ada 14 toko
Daiso di Jakarta, Bandung,
Surabaya dan tiga toko Miniso di Jakarta.
Total jumlah toko Daiso di
Jepang ada sekitar 2.800. Di
luar Jepang, sebanyak 860
toko yang tersebar di 26 negara. Didirikan di tahun 1972
sebagai Yaho Shoten oleh
Chief Executive Officer (CEO)
Hirotake Yano, saat itu model
bisnis yang dipakai adalah
street vendor dengan harga
seragam, yakni ¥ 100.
Lima tahun kemudian
bisnis dibentuk sebagai perseroan terbatas Daiso Industries. Kini omzet Daiso per
tahun mencapai sekitar
¥ 376,3 miliar.
Dalam satu hari, sekitar
100 kontainer produk-produk
Daiso dikirim oleh supplier.
Ini mencakup 1% kargo impor
di Jepang. Luar biasa, bukan?
CEO Yano dikenal dengan
fleksibilitas yang mumpuni.
Ia mengikuti perkembangan
zaman dengan kerendahan
hati trial and error.
Walaupun model bisnis
awalnya adalah "semua produk ¥ 100" tampaknya satu
harga sudah hampir mustahil. Kini, Daiso menjual produk dengan berbagai harga,
sepanjang masih dalam kategori diskon alias harga mu-

rah meriah.
Salah satu kebesaran pikiran Yano yang patut diteladani adalah filosofinya. Ia
tidak berasumsi bahwa
growth akan terjadi dengan
sendirinya. Pertumbuhan
hanya akan terjadi di abad
21 ini, dengan know-how
yang terus-menerus diasah
berdasarkan pengalaman setiap hari.
Salah satu kompetitor
Daiso yang sudah mulai diperhitungkan adalah Miniso.
Miniso didirikan oleh Miyake
Junya dan Ye Guofu pada tahun 2013. Miyake Junya sendiri pernah bekerja sebagai
desainer kontrak untuk berbagai rumah fesyen international.
Ia adalah lulusan dari
Bunka Fashion College, sebagaimana Kenzo Takada. Junya mendesain setiap produk
Miniso, yang menjadi ciri
khasnya.
Ye Guofu adalah entrepreneur muda asal Tiongkok
(China Mainland) yang
mampu mengenali produkproduk pilihan murah meriah
dengan desain berkelas nan
simpel (simplicity) dan kembali ke alam (back to nature).
Filosofi simple, natural and
quality , menjadi tulang punggung setiap desain dan aktivitas bisnis.
Yang luar biasa dari Miniso adalah produk-produknya yang tampak tidak murahan, namun seharga kaki
lima. Ternyata animo dunia
luar biasa, yang tampak dari
pertumbuhan dalam tiga tahun yang mencapai 1.600
gerai ritel di seluruh dunia.
Sekitar 1.000 gerai berada di
tanah Tiongkok.
Bisa dimengerti omzet
pada tahun 2015 mencapai
CNY 5 miliar dan di tahun
2016 mencapai CNY 10 mili-

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional Serial
Entrepreneur dan Pengajar
Bisnis, Berbasis di California

ar. Saat ini, growth per bulan
mencapai 80 sampai 100 gerai. Angka luar biasa.
Patut diteladani bagaimana tim desain Miniso berhasil memadukan kualitas
tinggi dengan harga super
rendah. Branding mereka melirik pasar menengah atas,
sehingga lokasi gerai ditempatkan di mal-mal berkelas.
Dengan menggalakkan
gaya hidup "simpel dan kembali ke alam," diharapkan
Miniso mampu mempengaruhi konsumen agar lebih
memperhatikan ekosistem
yang berkesinambungan.
Yakni dengan carbon footprint
minimal.
Filosofi Miniso yang ramah lingkungan ini mirip
dengan filosofi Muji, yang
juga telah memasuki pasar
Indonesia. Namun dari segi
harga, Miniso lebih membidik
konsumen luas dengan penghasilan lebih terbatas. Muji
dikenal dengan produk-produk dari bahan dasar organik, seperti pakaian dari katun organik dan kertas dari
recycled material.
Kabar terakhir, Miniso
merambah Afrika dengan

menembus pasar Mauritius,
yang merupakan negara pulau di sebelah timur Afrika
seluas 2.040 kilometer persegi
(km²). Negara ini sangat
mengandalkan impor dengan
konsumsi cukup tinggi. Sejak
turisme semakin meningkat,
ekonomi lokal semakin membaik. Namun tingkat inflasi
melampaui tingkat pendapatan, sehingga produk-produk
murah semakin dibidik.
Discount store merupakan
model bisnis yang sangat sesuai dengan era global yang
semakin tidak menentu. Up
and down tanpa kabar adalah

normal. Resesi datang dan
pergi bergelombang. Semakin
besar cash yang dapat ditabung oleh konsumen, tampaknya semakin digemari.
Uniknya, para konsumen
discount store bukan berarti
orang miskin. Di Amerika
Serikat, omzet terbesar per
square footage adalah gerai
diskon berbasis di kota-kota
mewah, seperti Beverly Hills.
Tampaknya, terlepas dari
kondisi cashflow konsumen,
gerai diskon akan selalu digemari. Di kala booming atau
masa resesi.
■

JAKARTA. PT Siwani Makmur
Tbk siap bangkit dengan sejumlah rencana bisnis strategis di tahun ini. Setelah berhenti beroperasi pada Juli
2015 lalu, Siwani mengaku tengah mencari peruntungan di
bisnis properti dan pertambangan.
Emiten berkode SIMA ini
menyatakan tak lagi melanjutkan bisnis utama mereka sebelumnya, yakni produksi kemasan yang terbuat dari bahan-bahan lentur alias flexible
packaging.
Direktur Independen PT Siwani Makmur Tbk Ikman
Maulana mengatakan, perusahaan ini akan merelokasi pabrik ke wilayah Bekasi, Jawa
Barat. Di lokasi baru ini kelas,
mereka akan berbisnis sektor
properti dan pertambangan.
"Dana relokasi sekitar Rp 50
miliar," katanya di sela paparan publik, Kamis (8/6). Saat
ini, SIMA tengah melakukan
studi kajian mengenai pengembangan bisnis properti
sekaligus menggandeng pengembang Ciputra.
Sekadar kilas balik, Juli
2015 lalu, pabrik SIMA di
Muara Baru, Penjaringan, Jakarta, terendam banjir. Tak
ayal, produksi berhenti total
akibat tiga mesin cetak, tiga
mesin laminasi dan lima me-
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sin potong rusak. Adapun total luas pabrik tersebut mencapai 1,2 hektare (ha)
Selain properti, SIMA menjajal bisnis tambang batubara
di Kalimantan Tengah. Potensi tambang tersebut sebanyak
20 juta ton batubara high calorie. Sayang, Ikman tak merinci kapan realisasi rencana
tersebut. Yang pasti, dalam
waktu terdekat ini Siwani siap
menggarap terlebih dahulu
bisnis properti. Setelah itu,
SIMA ekspansi di usaha pertambangan.
Selama bisnis inti SIMA di
produksi kemasan berhenti,
perusahaan ini mengandalkan
pendapatan dari kontrak jasa
pengolahan limbah berbahaya
(B3) dari perusahaan asing
bernama De Petroleum. Sampai dengan tahun ini kontrak
tersebut masih berlanjut.
Hingga kuartal I-2017, SIMA
memperoleh pendapatan Rp
1,18 miliar. Padahal di kuartal
satu tahun lalu, perseroan tidak memperoleh pendapatan
sepeser pun akibat tidak beroperasi. Apakah SIMA akan
tetap mempertahankan bisnis
fleksible packaging? Ikman
hanya bilang, akan menggaet
mitra sejenis untuk memproduksi produk tersebut.
Agung Hidayat

