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Berkaca dari pemilu sebelumnya, pesta
politik mengangkat daya beli masyarakat.
Antonius Nababan, Director Marketing
PT Yakult Indonesia Persada

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 28 September 2018

Berkah Kampanye Politik

Produsen Semen
Andalkan Ekspor

Industri makanan dan minuman bisa tumbuh 8,85% hingga akhir tahun ini
Eldo Christoffel Rafael
JAKARTA. Industri makanan
dan minuman mengharapkan
bisnisnya berputar kencang di
tahun politik. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman
Indonesia (Gappmi) memandang positif tahun politik, terutama di masa kampanye di
akhir 2018 dan awal 2019. Ini
lantaran uang yang beredar di
masyarakat semakin banyak
sehingga bisnis makanan dan
minuman ikut terdongkrak.
Ketua Umum Gapmmi, Adhi
S Lukman mengatakan, ada
kecenderungan tahun politik
membuat peredaran uang di
masyarakat semakin berlimpah. "Tentu banyak acarayang
diadakan pada tahun politik
yang membutuhkan makanan
dan minuman," ungkap dia,
Kamis (27/9). Namun para
pebisnis mengharapkan pertumbuhan penjualan industri
mamin harus disertai dengan
iklim politik yang kondusif.
Adhi mengaku, pertumbuhan industri makanan dan minuman masih di jalur yang
aman. Meski demikian, kinerja pada kuartal III-2018 cenderung menurun dibandingkan
kuartal II-2018. Hal ini lantaran setelah lebaran permintaan
menurun. Sedangkan pada
kuartal IV-2018, bisnis makanan dan minuman diprediksi
kembali positif. Alasannya,
permintaan berpeluang naik
saat libur Natal dan Tahun
Baru. "Pertengahan tahun sudah tumbuh hampir 8,7% dan
kami optimistis sampai akhir
tahun nanti industri makanan
dan minuman tumbuh 8,85%,"
ujar Adhi.
Pada tahun depan, Gappmi
menilai, pertumbuhan industri mamin bisa naik hingga 9%.

Asalkan tantangan seperti gejolak kurs rupiah bisa teratasi.
Bahkan, pelaku industri baru
bisa menaikkan harga jual
pada tahun depan. Tapi Adhi
belum bisa memprediksikan
besaran kenaikan harga jual
tersebut. "Misalnya kenaikan
harga 5% saja bisa menimbulkan inflasi yang kurang baik
juga," jelas dia.
Para pelaku bisnis berharap
pelemahan rupiah bisa memberikan kompensasi yang setimpal bagi industri. Misalnya,
pemerintah mempermudah
regulasi impor bahan baku
yang masih berbelit-belit dan
menambah beban biaya.
Pelaku usaha seperti PT
Kino Indonesia Tbk, misalnya,

optimistis ada peningkatan
penjualan di tahun politik.
Presiden Direktur Kino Indonesia, Harry Sanusi menilai,
tahun politik membawa berkah bagi produk konsumer.
"Sebab uang berputar ke bawah dan pemerintah banyak
subsidi," ungkap dia kepada
KONTAN, Kamis (27/9).

Yakin tumbuh
Sepanjang 2018, emiten berkode saham KINO di Bursa
Efek Indonesia ini masih optimistis mencatatkan kinerja
lebih baik. Pendapatannya diprediksi naik 12% dengan pertumbuhan laba bersih berkisar 30%-35%. "Seharusnya ta-

hun depan kinerja kami akan
lebih baik," kata Harry.
Presiden Direktur PT Kalbe
Farma Tbk (KLBF), Vidjongtius juga optimistis di tahun
politik. "Hal ini karena masyarakat banyak aktivitas dan diharapkan membutuhkan produk konsumer," ungkap Vidjongtius kepada KONTAN,
kemarin. Di tahun depan,
KLBF belum memberikan
gambaran bisnisnya.
Director Marketing Communication and Commercial
PT Yakult Indonesia Persada,
Antonius Nababan bilang,
berkaca pada pemilu sebelumnya, euforia pesta politik
sangat membantu daya beli
masyarakat.

Sedangkan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) belum mau berbicara mengenai
efek bisnisnya di tahun politik. Meski demikian, External
Communications Head PT
Nippon Indosari Corpindo
Tbk, Stephen Orlando, masih
optimistis target pertumbuhan penjualan dan laba bersih
tahun ini sebesar dua digit.
Proyeksi itu seiring pertumbuhan di semester kedua yang
diharapkan lebih baik.
Kementerian Perindustrian
mencatat, sektor industri makanan dan minuman berkontribusi paling tinggi terhadap
produk domestik bruto (PDB)
industri pengolahan nonmigas, yakni 35,87%.
■

Membuka Outlet Baru

KONTAN/Muradi

Suasana peresmian outlet KALCare di Pesona Square Mall, Depok, Jawa Barat, Kamis (27/9). Kalbe Group melalui
PT Karsa Lintas Buwana meresmikan outlet KALCare ke-6 di Depok, Jawa Barat. Di tengah ketatnya persaingan dan
pelemahan rupiah, KLBF menurunkan target pertumbuhan penjualan bersih tahun ini dari 7%-9% menjadi 5%-7%.

Belajar dari T2

T

2 atau Take-Two Interactive adalah merek
dagang kreator video
game berbasis di New York
City. Mereka mengoperasikan
dua label besar: Rockstar Games dan 2K. Para kawula
muda pasti mengenal Grand
Theft Auto, NBA 2K, Red Dead
dan XCOM. Kapitalisasi pasar T2 mencapai US$ 13 miliar di seluruh dunia.
T2 didirikan oleh Ryan
Brant di tahun 1993. Dalam
empat tahun dan setelah
mengakuisisi seri Grand
Theft Auto, mereka go public.
Luar biasa, bukan?
Di tahun 2006, Brant
mengundurkan diri dari perusahaan akibat investigasi
U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC) mengenai
keabsahan pembukuan perusahaan. Bahkan ia sempat
dihukum penjara selama empat tahun atas aktivitas kriminalnya.
Jadilah ia digantikan oleh
Chief Executive Officer (CEO)
baru Strauss Zelnick. Yang
menarik dari perjalanan T2
adalah pertumbuhan revenue
dan market share positif sejak
Brant mengundurkan diri.
Tatkala perusahaan-perusahaan besar lainnya kelimpungan di saat CEO pendirinya keluar dari posisi penting
dan strategis tersebut, T2 ma-

lah semakin melesat.
Zelnick sendiri adalah
pemimpin bisnis lulusan
Harvard Business School dan
Harvard Law School tangguh
dengan pengalaman kerja
profesional yang panjang. Ia
pernah bekerja sebagai CEO
Columbia Music, Chairman
ITN, Chairman Direct Holdings Worldwide dan OTX,
CEO BMG, CEO Crystal Dynamics, dan CEO 20th Century Fox.
Diawali dengan perjanjian outsourcing dengan Ditan
Distribution, produk-produk
T2 didistribusikan oleh mitra
tersebut. Ini memberikan kesempatan bagi divisi bernama Jack of All Games untuk
menjual produk-produk pihak
ketiga dan fokus kepada customer service.
Pada tahun 2013 lalu, T2
telah mengakuisisi WWE
wrestling games dan menjadikannya bagian dari 2K
Sports. Di pengujung tahun
yang sama, T2 melakukan
buy back sebesar 11% saham
mereka yang dikuasai oleh
miliarder Carl Icahn senilai
US$ 203.5 juta.
Hampir berbarengan,
Pemred Marvel Comics Bill
Jemas mengajak T2 untuk
mendirikan divisi fiksi grafis
dengan nama Double Take
Comics yang diluncurkan

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Oktober 2014 dan gulung tikar pada akhir 2016.
Investasi T2 bertambah
dengan Scopely yang berbisnis developer game mobile. Di
awal 2017, mereka diakuisisi
oleh Social Point sebesar US$
250 juta. Saat itu, T2 dan
National Basketball Association (NBA) bermitra untuk
membentuk NBA 2K League.
Selain itu, T2 juga mengakuisisi Kerbal Space Program dan formasi Private Division. Private Division didirikan untuk mendukung dan
memproduksi games yang
dikreasi oleh studio-studio
kecil-menengah independen,
termasuk Kerbal Space Prog-

ram.
Di awal tahun 2018, T2
pindah ke New York SoHo
distrik dengan lokasi di
Bryant Park. Strauss Zelnick
pun diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump
untuk menghadiri pertemuan
di Gedung Putih untuk mendiskusikan bisnis video games dan kekerasan dalam
masyarakat.
Saat ini, T2 termasuk salah satu dari tiga besar video
game publisher dunia yang
termasuk dalam kelompok
S&P 500. Dua lainnya adalah
Activision Blizzard dan Electronic Arts.
Apa saja pelajaran dari
T2 yang dapat diaplikasikan
dalam bisnis Anda?
Pertama, pemimpin korup
perlu disubstitusi dengan pemimpin jujur, tangguh dan
teruji. Di mana pun, para
pemimpin korup perlu disingkirkan, termasuk para
pendiri perusahaan. Jadilah
profesional dengan mengutamakan longevity perusahaan
daripada keinginan diri sendiri.
Kedua, bangun jaringan
dengan pesaing-pesaing kecil
dan menengah. Mereka bisa
dijadikan mitra penting dalam ekspansi bisnis, baik sebagai outsourced partner
maupun sebagai rekanan da-

lam bentuk lainnya.
Ketiga, akuisisi kompetitor-kompetitor dengan produk
sinergitas. Ini telah banyak
dilakukan di seluruh dunia.
Yang menarik dari kasus T2
adalah bagaimana mereka
berhasil mengakuisisi produk-produk best-selling. Due
diligence dilakukan untuk
memastikan daya saing jangka panjang.
Keempat, mengkreasi produk-produk baru dengan lisensi. Lego pernah hampir
bangkrut, namun kini kembali berjaya setelah bekerjasama dengan Disney untuk lisensi karakter-karakter. Untuk games dan produk-produk
intelektual properti, lisensi
dapat dijadikan salah satu
bentuk ekspansi yang patut
dipertimbangkan.
Kelima, kapitalisasikan
digital download secara optimal. Dengan data streaming,
berbagai bentuk intelektual
properti dapat dikembangkan. Dari audio, video, hingga game dari setiap likeness
dapat dimonetisasi. Bahkan
Kim Kardashian mempunyai
avatar khusus untuk online
dan mobile game yang digemari para penggemar.
Mari mengembangkan
intelektual properti dan
menggunakan kesempatan
emas era digital.
■

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pada bulan Agustus 2018, volume ekspor semen menyentuh
510.000 ton.
JAKARTA. Produsen semen
di dalam negeri mengandalkan penjualan ekspor pada
tahun ini. Sebab, di tengah
permintaan semen nasional
yang cenderung melambat,
pertumbuhan penjualan ekspor mampu mengurangi stok
semen di pabrik.
Asosiasi Semen Indonesia
(ASI) mencatat, volume ekspor semen pada Januari Agustus tahun ini meningkat
tajam hingga dua kali lipat
menjadi 3,7 juta ton. Di periode yang sama tahun lalu, penjualan ekspor semen nasional
hanya sebesar 1,8 juta ton.
Ketua Umum ASI, Widodo
Santoso mengatakan, peningkatan volume ekspor semen
cukup menggembirakan. Hal
ini setidaknya diharapkan dapat menopang peningkatan
utilitas pabrik semen. "Bisa
mengurangi stok semen dan
klinker yang menumpuk di
pabrik," ujar dia kepada KONTAN, Rabu (26/9).
Pada bulan Agustus 2018,
volume ekspor semen menyentuh 510.000 ton. Jumlah
tersebut tumbuh 38% dibandingkan Agustus 2017. Widodo masih optimistis hingga
akhir tahun ini permintaan
semen akan meningkat, baik
dari dalam negeri maupun
luar negeri. Ia pun meminta
para produsen tetap menggenjot volume ekspor di kuartal terakhir tahun ini.
ASI menghitung, apabila
produsen tidak meningkatkan
volume ekspor, maka akan
ada kelebihan pasokan sebesar 36 juta ton dari kapasitas
produksi semen nasional saat
ini mencapai 109 juta ton. "Ini
perlu perhatian serius pemerintah, terutama soal izin pabrik baru di Indonesia," ungkap

Widodo.
Sejatinya, sudah jauh-jauh
hari ASI mengharapkan pemerintah membatasi atau
menghentikan sementara izin
pembangunan pabrik hingga
tahun 2023 mendatang. Tapi
ternyata masih ada dua pabrik
semen baru yang akan dibangun dan diperkirakan beroperasi pada 2020.
Di sisi lain, permintaan semen di dalam negeri jauh di
bawah pertumbuhan ekspor.
Pada Januari-Agustus 2018,
total konsumsi semen dalam
negeri sekitar 43 juta ton, atau
tumbuh tipis 4,6% secara year
on year (yoy).
Widodo mengatakan, ASI
belum mengubah target konsumsi semen dalam negeri
yang hanya tumbuh 4%-5%
pada 2018. "Sedangkan ekspor
kemungkinan meningkat 5
juta ton di tahun ini, sehingga
membantu pemerintah mengatasi persoalan neraca perdagangan," ujar Widodo.
Adi Munandar, Direktur
Marketing & Supply Chain
PT Semen Indonesia Tbk
(SMGR) mengatakan, sepanjang Januari - Agustus 2018,
SMGR melalui pabrik di dalam
negeri mencatatkan penjualan
ekspor sebesar 1,99 juta ton.
"Pencatatan ini sudah tumbuh
42,7% dibandingkan periode
yang sama tahun lalu sebesar
1,39 juta ton," ujar dia.
SMGR menyasar pasar ekspor ke Srilanka, Tahiti, Timor
Leste, Tonga, Uni Emirat
Arab, Yaman, Filipina, China,
Australia, Austria, Maldives,
India dan Bangladesh. SMGR
siap memperluas pasar ekspor dan aktif dalam kegiatan
misi dagang.
Agung Hidayat

Gerai

NIKL Bidik Omzet Naik 10%
JAKARTA. PT Pelat Timah Nusantara Tbk atau Latinusa
membidik pertumbuhan penjualan sebesar 10% pada tahun
ini. Proyeksi tersebut didukung oleh permintaan tinplate
atau kaleng di pasar dalam negeri yang masih cukup tingi
di sepanjang tahun ini.
Investor Relations Latinusa, Wuri Wuryani optimistis
target pertumbuhan penjualan pada tahun ini tercapai.
"Hingga akhir tahun ini, Latinusa berupaya memenuhi target dengan mengutamakan QCDD atau Quality, Cost, Delivery & Development," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (27/9).
Dengan asumsi penjualan tumbuh 10%, maka penjualan
sepanjang tahun ini berpotensi mencapai US$ 166,97 juta.
Pada tahun lalu, Latinusa mencatatkan penjualan sebesar
US$ 151,79 juta.
Emiten berkode saham NIKL di Bursa Efek Indonesia ini
menargetkan kapasitas produksi 2018 mencapai 160.000
metrik ton per tahun. Sedangkan utilitas pabrik hingga saat
ini mencapai 95%.
Meski utilitas sudah tinggi, NIKL belum berencana menambah kapasitas. Sampai kini penyerapan terbesar produksi kaleng Latinusa masih dari makanan dan susu.
Eldo Christoffel Rafael

BOGA Andalkan Honda Brio
JAKARTA. PT Bintang Oto Global Tbk meyakini penjualan
mobil hingga akhir tahun ini terus membaik. Salah satu
brand andalan Boga adalah model baru Honda Brio, yang
termasuk segmen low cost green car (LCGC).
Direktur Utama PT Bintang Oto Global Tbk, Arif Andi
Wihatmanto menjelaskan, model teranyar Brio akan sampai ke diler pada pertengahan Oktober tahun ini. Permintaan kendaraan jenis LCGC seperti Brio ini masih cukup
tinggi, meski perusahaan ini sudah menaikkan harga penjualan hingga Rp 8 juta per unit.
"Namun, kontribusi penjualan Brio menyumbang 40%
terhadap total penjualan di diler kami," ungkap Arif kepada
KONTAN, Rabu (26/9).
Asal tahu saja, emiten berkode saham BOGA di Bursa
Efek Indonesia ini memiliki empat diler Honda, antara lain
tersebar di Klaten dan Probolinggo. Arif mengemukakan,
masing-masing diler sudah memesan Brio secara inden,
sebanyak 20-an unit dari pabrik.
Untuk memperkuat kinerja, BOGA tengah memaksimalkan bisnis after sales lewat fasilitas body repair kendaraan. Arif memprediksi bisnis after sales ini bisa memberikan
kontribusi pendapatan yang baik.
Eldo Christoffel Rafael

