
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 21 Juli 2017

Kapasitas terpakai pabrik yang ada 
diperkirakan semakin turun.
Redma Gita Wirawasta, 
Sekretaris Jenderal APSyFI

■MANUFAKTUR

Jika Anda pernah menik-
mati suara yang dipan-
carkan oleh sistem audio 

Bang & Olufsen, bagaimana 
dengan Oswalds Mill Audio 
(OMA)? Merek apa ini? Kok 
tidak pernah dengar, ya.

Mari kita berkenalan de-
ngan outlier audio kelas tera-
tas di dunia. Dengan harga 
jual US$ 300.000 per satu set 
audio, OMA bisa jadi adalah 
salah satu yang termahal. 

Produk-produk OMA di-
kerjakan dengan sangat teliti, 
menggunakan tangan (hand-
made products).  Sentuhan 
mekanis sangat minimal. 
Dengan kata lain, produk 
OMA tidak dikerjakan dengan 
robot otomatis, sebagaimana 
produk-produk teknologi mo-
dern pada umumnya. 

Sejarah pendirian OMA 
sendiri terjadi secara orga-
nik, tanpa direncanakan, dan 
fi losofi s. Lulusan Hubungan 
Internasional dan Filsafat 
Politik Prince University ber-
nama Jonathan Weiss berpro-
fesi sebagai sutradara dan 
produser fi lm, seperti adapta-
si novel J.G. Ballard berjudul 
The Atrocity Exhibition. 

Secara kebetulan ia diajak 
melihat-lihat properti di dae-
rah perbukitan New York. 
Kawasan itu pernah diguna-
kan sebagai tempat pemo-
tongan dan pengolahan kayu 

bernama Oswald's Mill. 
Pabrik kayu tersebut ber-

diri tahun 1800 oleh keluarga 
Oswald, yang bekerja dan 
tinggal di sana. Properti ter-
sebut sangat, luas yaitu 
10,000 kaki persegi atau 900  
meter persegi, dengan empat 
lantai. 

Properti serupa kini ha-
nya ada delapan atau sembi-
lan di Bavaria Seltan dan 
Swiss Utara. Oswald's Mill 
hanya satu-satunya di Ame-
rika Serikat. Bangunan histo-
ris ini memanggil Weiss sejak 
pertama kali ia menginjak-
kan kakinya di sana. Mung-
kin inilah yang dinamakan 
panggilan hidup atau "insting 
bisnis." 

Awalnya, Weiss masih 
belum bisa memastikan apa 
yang akan ia buat dengan 
properti kuno tersebut. Salah 
satu sahabatnya menyaran-
kan ia agar bereksperimen 
dengan sistem audio, meng-
ingat di sana tidak ada te-
tangga dan sangat luas. Tem-
boknya sangat tebal, sehingga 
suara dari dalam tidak terde-
ngar dari luar.

Dari bioskop-bioskop tua 
di New York City, mulailah ia 
kumpulkan speaker-speaker 
berbentuk tanduk (horn). Mu-
lailah eksperimen dimulai 
dan berhasil. Speaker berben-
tuk tanduk yang telah diadap-

tasi dengan teknologi modern 
buatan Weiss sangat efi sien 
dan sensitif. Dengan sedikit 
tenaga listrik, suaranya su-
dah luar biasa. 

Bagi para pecinta audio 
yang disebut audiophile, tipe 
tanduk yang sangat langka 
ini dihargai sangat tinggi. 
Dan sangat sulit dibeli di AS. 
Tipe ini dikenal sebagai am-
plifier single ended triode 
(SET). 

Weiss mengadakan acara 
Oswaldmill Tube and Speaker 
Tasting setiap tahun, sehing-
ga para audiophile dapat 
bertukar pikiran. Saat itu, 
speaker-speaker-nya belum 
dikomersialkan. 

Dua sahabatnya membuat 
replika loudspeaker legenda-
ris, RCA MI-1428B yang su-
dah tidak diproduksi sejak 
tahun 1939. Kembali ia terin-
spirasi  melakukan sesuatu. 
Kali ini adalah memproduksi 
speaker andalan dengan ba-
han baku kayu-kayu khas ne-
gara bagian Pennsylvania, 
seperti black walnut, cherry 
dan ash.

Jadilah OMA didirikan 
dengan bantuan desain dari 
Paul del Hollander dari Be-
landa, Jonathan Knight dari 
Jepang, Cynthis van Elk seba-
gai fotografer dan desainer 
grafis, serta Justin Wagner 
seorang pendesain website. 
Oswald's Mill digunakan se-
bagai pabrik produksi sistem 
audio berkualitas sangat 
tinggi dan berharga tidak ka-
lah tingginya. 

Lokasi tersebut memang 
sangat ideal. Kesunyian total 
dari lingkungan sekitar me-
mungkinkan tes suara tanpa 
distraksi dan disrupsi sama 
sekali. 

Kelebihan utama OMA 
adalah desain tanduk konikal 
dengan sudut-sudut lurus. 
Sehingga gelombang suara 
tidak dideformasi oleh bentuk 
speaker. Speaker tersebut 
mencakup frekuensi 100Hz 
hingga 20kHz dengan dua 
subwoofer 21 in neodymium. 

Kompresornya  Cogen t 
DS1428 dan tanduknya ter-
buat dari kayu black walnut 
Pennsylvania, cherry atau 
ash. Untuk frekuensi tinggi, 
digunakan tanduk dari aloy 
aluminium.

Selain produknya yang 
super langka dan hanya un-
tuk konsumsi para pehobi 
yang audiophile, OMA ini 
juga merupakan bukti ga-
bungan dari fi lsafat akan ke-
indahan sempurna, insting 
bisnis, dan eksekusi nan 
mendetail. Sungguh menarik 
bahwa seseorang dengan pola 
pikir fi losofi s, mampu meng-
gabungkan spiritualitas de-
ngan produk yang outlier, 
alias antitesis dari berbagai 
sistem audio modern yang 
produksi masal. 

Musik, suara dan harmo-
ni dapat dinikmati secara 
gratis di alam namun mem-
punyai harga tidak ternilai. 
Mungkin ini maksud dari 
pricing OMA yang seharga 
sebuah rumah di AS. 

Weiss masih mengisi sen-
diri blog di https://oswaldsmil-
laudio.com. Sesuatu yang sa-
ngat langka bagi seorang 
founder dan chief executive 
offi cer (CEO). 

Namun begitulah seorang 
fi lsuf yang berbisnis. Eksklu-
sif dan kolosal, tapi rendah 
hati dan misterius.              ■

Filosofi Oswalds Mill AudioFilosofi Oswalds Mill Audio

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

JAKARTA. Sempat menghi-
lang beberapa tahun ini, truk 
buatan Hyundai segera meng-
aspal lagi di jalanan Indonesia. 
Untuk merealisasikannya, 
Hyundai Motor Corporation 
menunjuk PT Hyundai Oto 
Komersial Indonesia sebagai 
Agen Pemegang Merk (APM) 
resmi kendaraan komersial di 
Indonesia. 

Manajer Marketing PT 
Hyundai Oto Komersial Indo-
nesia Ari Tristianto Wibowo 
mengatakan, kendaraan asal 
Korea Selatan itu akan diim-
por secara terurai atau com-
pletely knock down (CKD). 
Sehingga membutuhkan pab-
rik perakitan yang akan diba-
ngun dalam waktu dekat.

Namun sayang, Ari masih 
enggan membeberkan jumlah 
investasi maupun lokasi  pem-
bangunan pabrik perakitan 
itu. "Investasi belum dapat di-
ketahui, tapi akan ada Pena-
naman Modal Asing (PMA) 
dari Hyundai Motor Corpora-
tion," kata Ari, Rabu (19/7).

Yang pasti, kembalinya 
Hyundai masuk pasar Indone-
sia lantaran prospek kendara-
an komersial seperti jenis truk 
ini masih cerah, setidaknya 
dalam empat tahun kedepan. 
Apalagi dari sektor infrastruk-
tur dan tambang nasional se-
dang bergeliat. 

Saat ini, Hyundai Oto Ko-
mersial Indonesia tengah 
membereskan kerjasama de-
ngan perusahaan leasing un-
tuk masalah pembiayaan. Pa-
salnya kebanyakan pelanggan 
kendaraan komersial di Indo-
nesia menggunakan jasa pem-
biayaan untuk pembelian.

Dirjen Industri Logam, Me-
sin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika Kementerian Per-
industrian (Kemperin) I Gusti 

Putu Suryawirawan mengaku, 
pihaknya belum mendapat in-
formasi mengenai rencana in-
vestasi pembangunan pabrik 
perakitan truk Hyundai di In-
donesia. "Belum ada pemberi-
tahuan atau permintaan resmi 
kepada kami," kata Putu.

Sekadar catatan, truk Hyun-
dai pernah eksis di Indonesia 
pada  tahun 2007. Catatan 
KONTAN, saat itu PT Korindo 
Heavy Industry sebagai distri-
butor produk serta suku ca-
dang kendaraan komersial 
Hyundai di seluruh Indonesia. 

Korindo Heavy Industry me-
rupakan anak perusahaan 
Korindo Group yang bergerak 
di pembuatan kontainer, ken-
daraan khusus, struktur baja, 
dan energi alternatif.

Kemudian, pada September 
tahun 2010, Hyundai Motor 
mengakhiri technical license 
agreement PT Korindo Heavy 
Industry. Akibatnya, tahun 
2012, Korindo Heavy Industry 
menggugat Hyundai Motor 
Company ke Pengadilan Ne-
geri Jakarta  Selatan. 

Korindo Heavy Industry 
menggugat Hyundai  karena 
menilai pengakhiran kerjasa-
ma itu sepihak dan merugi-
kannya. Korindo Heavy Indus-
try menuntut ganti rugi mate-
rial Rp 1,26 triliun dan 
immaterial Rp 200 miliar.

Eldo Rafael

Dok.Hyundai

Akan ada pembangunan pabrik perakitan Hyundai  dalam 
waktu yang cukup dekat.

Hyundai Bangun 
Pabrik Perakitan 

Empat tahun ke 
depan, prospek 

kendaraan 
komersial masih 

cerah.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Industri spinning 
atau pemintalan benang da-
lam negeri sulit berkembang. 
Penyebabnya antara lain, ku-
rang kompetitifnya produk 
benang yang dihasilkan di da-
lam negeri dibandingkan pro-
duk benang industri pemintal-
an luar negeri, seperti China 
dan India.

Mahalnya biaya produksi 
menjadi masalah klasik yang 
terus terjadi dan belum men-
dapat solusi. Harga bahan ba-
kar gas, serta tarif listrik un-
tuk industri yang masih tinggi 
perlu segera dicarikan solusi. 

Selain itu, maraknya rembe-
san produk benang dari ka-
wasan berikat semakin mem-
perparah pengusaha. Seperti 
diketahui, industri yang berdi-
ri di kawasan berikat menda-
pat fasilitas fi skal. Beberapa 
di antaranya adalah penge-
cualian dalam pembayaran 
Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN). 

Tidak heran, akibat kondisi 
ini kapasitas produksi di in-
dustri pemintalan benang jauh 
dari batas maksimal. Mengu-
tip data Asosiasi Produsen 
Serat dan Benang Filament 
Indonesia (APSyFI), utilisasi 
pabrik pada tahun lalu hanya 
mencapai 1,54 juta ton atau 
70% dari kapasitas terpasang 
sebanyak 2,2 juta ton. 

Bahkan, pada tahun ini ka-
pasitas terpakai dari pabrik 
yang ada diperkirakan sema-
kin menurun lagi. “Sampai 
akhir tahun diperkirakan utili-
sasi hanya 60% atau hanya 
bisa produksi sekitar 1,4 juta 
ton,” kata Sekretaris Jenderal 
APSyFI Redma Gita Wirawas-
ta, saat dihubungi KONTAN, 
Kamis (20/7).

Redma tidak menampik, 
dengan kondisi tersebut bebe-
rapa perusahaan pemintalan 
benang anggota APSyFI ter-
paksa mengurangi produksi 
atau menutup usahanya. Na-
mun sayang, Redma tidak da-
pat merinci lebih jauh lagi 
nama-nama perusahaan terse-
but. 

Yang pasti, menurut Redma 
kinerja industri spinning se-
dang turun. Bahkan banyak 
yang harus menelan kerugian 
lantaran menjual produksi 
mereka  di bawah harga ideal. 
“Mereka terpaksa jual rugi 
daripada numpuk di gudang. 
Padahal mereka juga harus 
membayar supplier, listrik 
dan upah buruh,” ungkap 
Redma. 

Awasi Kawasan Berikat

Corporate Communication 
PT Asia Pacific Fibers Tbk 
Prama Yudha Amdan menga-
takan, isu perusahaan spin-
ning gulung tikar memang 
benar. Indikatornya, permin-
taan fi ber sebagai bahan baku 
spinning menunjukkan  tren 
penurunan. 

Asal tahu saja, emiten ber-
kode saham POLY ini mem-
produksi fi ber yang dijual ke 
pabrikan spinning di industri 
menengah untuk diolah untuk 
menjadi benang. "Alhasil ada 
tren permintaan fiber yang 
juga menurun," kata Prama.

Agar industri pemintalan 
benang dapat bertahan, APSy-
FI mengusulkan agar fungsi 

Kawasan Berikat dikembali-
kan seperti semula. Peng-
awasan terhadap industri-in-
dustri di kawasan berikat 
perlu harus diperketat agar 
sesuai dengan tujuannya, yak-
ni penjualan 100% untuk eks-
por.  Yang tidak kalah penting, 
tarif listrik dan harga gas yang 
sesuai dengan nilai keekono-
misan perlu direalisasikan.  ■

Industri Pemintalan Kusut
Kapasitas terpasang industri ini terus menurun, tahun ini diperkirakan hanya 1,54 juta ton

Eldo Rafael 

Alergi Anak

ANTARA/Zabur Karuru 

Direktur Brand Business Unit Sarihusada Joris Bernard (kanan) berbincang dengan Manajer Allergy Care Nutricia 
Sarihusada Zeinda Rismandari (kedua dari kanan) dan Psikolog Anak dan Keluarga Anna Surti Ariani (kiri) serta Konsultan 
Alergi Imunologi Anak Budi Setiabudiawan (kedua dari kiri) saat perkenalan tampilan baru website alergianak.com di 
Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/7). Melalui tampilan baru web alergianak.com diharapkan membantu orang tua 
mendapatkan informasi menangani alergi pada anak secara tepat..

Belanja Iklan Televisi 
Hanya Naik 1,5%

Hasil monitoring iklan televisi (TV) Adstensity menunjukkan, 
pertumbuhan belanja iklan di semester I tahun 2017 mengalami 
kenaikan dibandingkan semester I tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, total belanja iklan di tahun 2017 mencapai Rp 49,95 
triliun. Angka ini naik 1,5% dibanding tahun 2016 sebesar Rp 49,22 
triliun.  Ada sejumlah stasiun televisi yang menunjukkan pertumbuhan 
belanja iklan, tetapi ada juga yang menunjukkan penurunan. 
(KONTAN Petrus Dabu)

Sumber: Adstensity 

0  100  200  300 400 500 600 700

Pendapatan Iklan Per TV

RCTI 

SCTV

Indosiar

ANTV

MNC TV

Trans7

Global TV

Trans TV

TV One

Metro TV

Net TV

Kompas TV

TVRI

Semester I 2017
Semester I 2016

7,43
7,46

7,03
6,74

6,07
5,57

5,98
5,25

5,79
5,57

4,18
3,7

4
7,46

3,91
3,96

2,28
3,06

1,53
1,81

0,95
0,86

0,73
0,89

0,07
0,03

Pendapatan Iklan Televisi Semester I

Semester I 2016 Semester I 2017

49,22

49,95Dalam triliun rupiah

-0,47%

4,26%

9,11%

13,89%

4%

-3,49%

8,31%

-1,12%

-25,56%

-15,17%

10,6%

-17,79%

121,26%

Konsumsi Dalam Negeri Produk Tekstil*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Konsumsi 1.422 1.489 1.561 1.658 1.873 1.821 1.862
Penjualan produk lokal 1.165 1.168 1.333 1.425 1.445 1.296 1.401
Impor 116 118 158 142 125 118 151
Impor ilegal 141 203 70 91 303 407 310

*Dalam ribu ton, perhitungan dikonversi menjadi barang jadi                                                                     Sumber: BI, BPS, Kemperin, APSyFI


