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Indopoly Genjot Efisiensi
Laba bersih PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk naik 80% berkat upaya penghematan
Agung Hidayat
JAKARTA. Kendati pasar masih bergejolak, perusahaan
kemasan dalam negeri, PT Indopoly Swakarsa Industry
Tbk, masih mencatatkan kinerja bisnis yang positif. Kuartal I-2018, laba bersih emiten
berkode saham IPOL di Bursa
Efek Indonesia (BEI) itu masih naik signifikan.
Jeffrey Halim, Wakil Presiden Direktur Indopoly Swakarsa Industry mengatakan,
efisiensi di segala lini menjadi
kunci keberhasilan perusahaan tersebut. "Kami meningkatkan efisiensi dan mengurangi
waste dari produksi," kata
Jeffrey, Kamis (3/5).
Menilik laporan keuangan

Kinerja PT Indopoly
Swakarsa Industry
Tbk

di tiga bulan pertama tahun
ini, pendapatan bersih IPOL
terpantau tumbuh 4,8% menjadi US$ 50,29 juta. Sedangkan
beban pokok penjualan naik
4% menjadi US$ 40,67 juta.
Alhasil, IPOL bisa menorehkan laba bersih US$ 1,07 juta
di kuartal I-2018. Jumlah ini
naik 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni
sekitar US$ 596.000.
Penjualan terbesar IPOL
berasal dari PT Indofood CBP
Sukses Makmur Tbk. Perusahaan makanan dan minuman
tersebut menyumbang sekitar
16% terhadap total penjualan
bersih IPOL yakni senilai
US$ 8,14 juta.
Melihat pencapaian hingga
kuartal I-2018, Jeffrey optimistis, target laba bersih sebe-

sar US$ 5 juta sepanjang tahun
ini bisa tercapai. Target ini
melonjak lebih dari dua kali
lipat dibandingkan realisasi
laba bersih tahun lalu yang
hanya US$ 2,1 juta.
Sebagai bentuk diversifikasi
usaha, IPOL juga melebarkan
pangsa pasar dengan memproduksi kemasan segmen
kelas atas atau high end. Apalagi margin produk high end
lebih besar.

Belanja modal
Tahun ini, IPOL tidak akan
menggelontorkan belanja modal besar atau capital expenditure (capex) terlalu besar.
Perusahaan ini hanya mengeluarkan belanja modal senilai
US$ 2 juta.

Tidak banyak aksi korporasi atau ekspansi bisnis yang
akan digelar IPOL tahun ini.
Dengan anggaran tersebut,
IPOL hanya menganggarkan
untuk biaya perawatan (maintenence) pabrik . "Sebagian
besar capex untuk maintenence sebab kami mempunyai
utilitas produksi full 100%,"
ujar Jeffry.
Apalagi, untuk mengejar
efisiensi maka alat-alat produksi tidak dapat berhenti.
Saat ini IPOL memiliki tiga
pabrik, satu berada di Indonesia dan dua lagi di China. Total
kapasitas terpasang dari ketiga pabrik tersebut mencapai
100.000 ton per tahun.
Untuk mengejar jumlah pelanggan, IPOL aktif mencari
pelanggan. Selain melayani on

the spot order, IPOL juga menerima contract order. Adapun jangka waktu kontrak
dapat berlangsung lama di kisaran lima hingga 10 tahun.
Selain itu, agar tidak bergantung terhadap satu pelanggan saja, IPOL memastikan
tidak ada yang dominan dalam
menyerap produksinya. "Pokoknya satu pelanggan tidak
boleh melebihi 20% dari kapasitas kami," urai Jeffrey.
Sebelumnya, guna menggaet lebih banyak pelanggan
baru Amerika Utara dan Selatan IPOL dikabarkan berencana membuka pabrik di Chicago, Illinois, Amerika Serikat
bernama Ilene Inc. Tapi, Jeffrey mengatakan prosesnya
sampai saat ini menunggu kajian lebih lanjut.
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Diler Baru

Penjualan
Tahun
Nilai (US$ juta)
2015
200,54
2016
195,62
2017
198,93
Laba Bersih
yang dapat distribusikan kepada
pemilik entitas induk

Tahun
2015
2016
2017

Nilai (US$ juta)
2,28
6,02
2,1

Pemegang Saham
Masyarakat
21,43%

Jefflyne Golden
Holdings Pte Ltd
29,54%

PT Supernova
Flexible
Packaging
25,88%

Noble Ox
International Ltd
23,15%

Sumber: BEI
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Industri berharap BMAD PET tidak diberlakukan, karena menaikkan biaya produksi.
Rachmat Hidayat,
Ketua Umum Aspadin

KONTAN/Melly Anne

Suasana diler PT Dahana Berlian Motor yang baru diresmikan di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis
(3/5). Dahana Berlian Motor merupakan diler PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia ke-115 dan diler
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors ke-229.

■ INDUSTRI KOSMETIK

Industri Kosmetik
Terus Bersolek

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pasar kosmetik Indonesia dinilai masih sangat menjanjikan.
JAKARTA. Walaupun pertumbuhan produk personal care
melambat, produk kosmetik
dekoratif (make up) diproyeksi masih berpeluang naik.
Bahkan kenaikan bisa mencapai dobel digit di tahun ini.
Umesh Padhek, Presiden
Direktur PT L'Oréal Indonesia, mengatakan, pertumbuhan pasar kosmetik make up di
Indonesia dalam tiga tahun ini
rata-rata mencapai 10%-15%.
"Kami sendiri dapat tumbuh
di atas pasar tersebut," ujar
Umash, Kamis (3/5).
Bahkan, penjualan segmen
kosmetik make up sudah
mulai menyamai produk skin
care. Pasar kosmetik Indonesia dinilai masih sangat menjanjikan di tengah pertumbuhan kelas menengah dan populasi perempuan yang terus
meningkat.
Menilik laporan keuangan
L'Oréal Global, total pendapatan bersih perusahaan ini
pada tahun 2017 sebanyak €
2,1 miliar. Di pasar regional
Asia Pasifik, brand ini menguasai 9,6% market share
produk kosmetik.
Meningkatnya pengguna
jasa internet untuk aktivitas
pembelian online turut mempengaruhi penjualan L'Oréal.

Melihat potensialnya pasar ecommerce ini memicu L'Oréal
segera berbenah mengikuti
perkembangan zaman. "Oleh
karena itu kami cukup cepat
menanggapi tren meningkatnya preferensi belanja online
ini," kata Umash.
Sementara, Bryan David
Emil, Direktur Utama PT Martina Berto Tbk tidak membantah bila pertumbuhan industri
personal care melambat di
tahun lalu. "Kalau mengutip
Nielsen keseluruhannya cenderung stagnan," ungkapnya.
Namun emiten berkode saham MBTO di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini tetap optimistis, di kuartal II-2018 akan
ada perbaikan. "Kelihatannya
ada kenaikan volume, apalagi
di bulan puasa nanti ada banyak yang melakukan promosi," ujar Bryan.
Tahun ini, Martina Berto
menargetkan penjualan kotor
sekitar Rp 1,03 triliun, naik tipis dibanding pencapaian tahun lalu yang sebesar Rp 1,02
triliun. Sedangkan, penjualan
bersih diperkirakan sebesar
Rp 786 miliar atau tumbuh
7,52% dibandingkan realisasi
tahun lalu Rp 731,57 miliar.
Agung Hidayat

Gerai

Kejayaan 7 Eleven di Dunia & Kegagalan di Indonesia

B

erdiri pada tahun 1927
di Dallas, Texas Amerika Serikat (AS), 7 Eleven (atau 711) memulai toko
ritel convenience store dengan
menjual telur, susu, dan roti
pada hari Minggu. Sebelumnya, Southland Ice Company
hanya menjual es batu dan
lebih dikenal sebagai Tote'm
Stores.
Di tahun 1946, Totem'm
Stores di-rebranding dengan
nama 7 Eleven. Nama ini diambil dari jam bisnisnya:
buka jam 7 pagi dan tutup
jam 11 malam.
Yang unik, akhirnya mereka buka 24 jam. Penyebabnya mereka "kelupaan tutup
toko" di tahun 1962. Waktu
itu gerai di Austin, Texas
yang berlokasi di dekat kampus universitas sangat ramai
akibat dari acara football
match. Insiden ini menjadi
pencetus jam bisnis selama
24 jam.
Sejak tahun 1960-an, 7
Eleven berekspansi ke seluruh
AS, diawali dengan konsep
convenience store 24 jam tanpa tutup sama sekali sepanjang tahun. Jadilah semua
gerai 7 Eleven yang ada
mengikuti jejak ini.
Kanada merupakan titik
ekspansi internasional pertama. Jumlah gerai internasional melebihi di AS, terhitung

1974. Ketika artikel ini ditulis, jumlah gerai 7 Eleven di
dunia mencapai 64.319 toko.
Ini membuktikan bahwa konsep convenience store yang
bersih dan menyajikan makanan dan minuman ringan
hangat sesuai dengan selera
lokal merupakan konsep bisnis yang sangat diterima pasar.
7 Eleven dikelola oleh
Southland Corporation hingga 1999. Namun kepemilikan

Penggunaan
teknologi paling
efisien
merupakan
tuntutan zaman.
saham telah ditransfer kepada Ito-Yokado dan Seven-Eleven Japan sejak Maret 1991
senilai US$ 430 juta.
Kini, dua entitas tersebut
menguasai 70% dan keluarga
Thompson menguasai hanya
5%. Di tahun 1999, Southland
Corp mengubah nama menjadi 7-Eleven, Inc.
Di tahun 2010, gerai 7
Eleven "hijau" dibuka di Deland, Florida. Bangunan dan
teknologi yang digunakan gerai tersebut environmentally

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
friendly dan energy saving. Di
tahun yang sama, Slurpee
aplikasi iPhone dan Android
menghebohkan dunia bisnis.
Tiga dari rahasia sukses
7 Eleven adalah penggunaan
teknologi mutakhir secara tepat, strategi pemasaran yang
jitu dan pemilihan produk
yang dijual sesuai dengan
kebutuhan lokal. Penggunaan
teknologi tidak hanya untuk
cost saving dan efisiensi, seperti penggunaan Cisco system untuk menghubungkan
POS dengan warehousing dan
stock inventory. Gerai 7 Eleven yang berpartisipasi juga
telah bekerja sama dengan
Amazon. Para konsumen da-

pat mengkonversi tunai ke
dalam Amazon credit.
Strategi pemasaran 7 Eleven di tingkat korporat dan
gerai sangat memperhatikan
perilaku para konsumen.
Misalnya, di bulan Juli tanggal 11 setiap tahun, semua
gerai merayakan 7 Eleven
Day dengan berbagai acara
dan program promosi khusus.
Acara ini disebarluaskan
via media sosial dan aplikasi
dengan hashtag #7ElevenDay,
#freeslurpeeday dan lainnya.
Di gerai-gerai 7 Eleven yang
berpartisipasi, minuman
Slurpee dibagi-bagikan secara gratis. Selain itu, mereka
juga mengadakan promosi
berbayar bersamaan.
Pengaturan tata letak stan
Slurpee gratis sangat menentukan apakah ada pembelanjaan tambahan secara impulsif. Tanda marka khusus free
Slurpee dan lokasi produk
promosi lain seringkali dipasang secara strategis. Produkproduk khas lokal dapat dijumpai di setiap gerai 7 Eleven. Bahkan craft beer juga
berbeda dari satu lokalitas
dengan lokalitas lain.
Namun, ternyata kesuksesan 7 Eleven di dunia internasional tidak dapat digandakan di Indonesia.
Faktor-faktor kegagalan 7

Eleven di Indonesia sudah
cukup banyak dibahas. Yaitu
kalahnya kompetisi dengan
Indomaret dan Alfamart serta
regulasi minuman beralkohol
yang memukul omzet 7 Eleven
Fakta ini sebenarnya cukup menarik. Mengingat di
negara asalnya, konsumen
sangat menggemari minuman es Slurpee yang menjadi
primadona pencetak omzet
hingga 70% dari foot traffic.
Namun di bulan Juni
2017, sejumlah 136 gerai 711
telah tutup pintu di Indonesia. Penutupan tersebut setelah delapan tahun berjaya
sejak 2009.
Apa yang dapat kita pelajari dari studi kasus 7 Eleven
ini? Pertama, konsep convenience store sangat mengena
di seluruh dunia. Kedua, lokalisasi produk perlu dibarengi dengan regulasi mendukung. Ketiga, penggunaan
teknologi paling efisien merupakan tuntutan zaman yang
tidak dapat diabaikan.
Keempat, pemasaran di
sosial media dan aplikasi
memungkinkan lokalisasi
terjadi secara organik. Kelima, produk-produk khas dari
supplier lokal membuat geraigerai 7 Eleven unik dan kompetisi berubah menjadi sinergi saling support.
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BMAD Tinplate Merugikan
Industri Kemasan Kaleng
JAKARTA. Asosiasi Produsen Kemasan Kaleng Indonesia
(APKKI) keberatan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
(BMAD) terhadap produk baja lembaran lapis timah (tinplate) diperpanjang. Bila terjadi perpanjangan BMAD Tinplate dilakukan, beban yang ditanggung pengusaha pengemasan semakin tinggi.
Saat ini proses peninjauan kembali (sunset review) atas
pengenaan BMAD terhadap produk tinplate sedang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Ketua
APKKI Halim PW mengatakan, saat ini tarif bea masuk
(BM) impor tinplate mencapai 12,5%.
Bila BMAD dilanjutkan maka beban yang ditanggung industri kemasan kaleng bertambah lagi antara 4,4% sampai
7,9%. "Industri dalam negeri telah diberikan cukup proteksi
oleh pemerintah," kata Halim, dalam siaran pers, Kamis
(3/5).
Dengan semakin mahalnya beban yang ditanggung industri kemasan kaleng, tidak menutup kemungkinan akan
mendorong terjadinya impor kaleng jadi dan produk kaleng jadi. Apalagi dengan perjanjian perdagangan yang
berlaku saat ini dengan beberapa negara tarif impor yang
diberlakukan bisa 0%.
Berdasarkan perhitungan APKKI, saat ini hanya ada satu
industri tinplate dalam negeri berkapasitas 160.000 metrik
ton (mt) per tahun. Jumlah tersebut lebih sedikit bila dibandingkan kebutuhan tinplate untuk industri kemasan
kaleng nasional yang bisa mencapai angka 250.000 mt per
tahun.
Handoyo

Harga Air Minum Dalam
Kemasan Bersiap Naik
JAKARTA. Usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
(BMAD) untuk produk polyethylene terephthalate (PET)
oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) akan berpengaruh terhadap industri Air Minum Dalam Kemasan
(AMDK). Bila pengenaan pajak 5%-26% terhadap bahan
baku plastik kemasan yang diterapkan selama lima tahun
itu benar-benar berlaku, kenaikan harga jual produk air
minum kemasan tidak dapat dihindarkan.
Rachmat Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Air
Minum Dalam Kemasan (Aspadin), mengatakan, bertambahnya beban produksi ini dinilai tidak baik bagi iklim
usaha air minum kemasan. "Industri tetap berharap BMAD
PET tidak diberlakukan, pasti menaikkan biaya produksi,"
kata Rachmat kepada KONTAN, Minggu (29/4).
Belum diketahui besaran kenaikan harga produk air minum kemasan yang direncanakan oleh para produsen tersebut, bila BMAD terhadap PET diterapkan. Yang pasti,
kenaikan harga produk itu semata-mata untuk menghindari kerugian yang dialami perusahaan. Tidak dipungkiri,
kenaikan harga jual produk air minum kemasan akan menurunkan daya beli konsumen. Produsen akan membebankan biaya tambahan kepada konsumen.
Senada, Ketua Kajian Kebijakan Publik Asosiasi Industri
Minuman Ringan (Asrim) Lucia Karina mengatakan, penerapan BMAD produk PET berpeluang membuat harga produk minuman dalam kemasan mengalami peningkatan.
"Tidak menutup kemungkinan menaikkan harga karena
kemasan yang dipakai adalah PET," ujarnya.
Agung Hidayat

