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Pasar smartphone di Indonesia masih 
potensial untuk dimasuki.
Edy Kusuma, General Manager for 
Brand and Activation Vivo Indonesia

■MANUFAKTUR

Sa y a  m e n g h a d i r i 
Blockchain Expo and 
Conference di Santa Cla-

ra Convention Center akhir 
bulan November lalu. Bebera-
pa poin penting tentang per-
k e m b a n g a n  t e k n o l o g i 
blockchain yang dapat men-
jadi pertimbangan para ekse-
kutif C-level.

Banyak sekali informasi 
simpang siur  tentang 
blockchain. Ada yang men-
sinonimkan dengan Bitcoin, 
padahal blockchain adalah 
teknologi di belakang Bitcoin 
dan berbagai aplikasi lain-
nya. Jadi, ini bukan sinonim. 
Jelas, kan?

Pertama, interoperabilitas 
masih menjadi kendala per-
kembangan. Ini masih men-
jadi kendala. Interoperabili-
tas mirip dengan kompati-
bilitas. Bayangkan, dulu 
tidak setiap email klien dapat 
digunakan untuk saling me-
ngirimkan email. Namun 
akhirnya ada pemersatu yai-
tu SMTP. 

Pada tahap sekarang, se-
tiap blockchain yang berbeda 
masih belum dapat saling 
berkomunikasi, namun pe-
mersatu diperkirakan segera 
dipasarkan. Jadi, saat ini 
setiap blockchain masih ber-
diri sendiri. Teknologi pemer-
satu sedang dalam proses 

menuju arus tengah.
Kedua, blockchain bukan 

situs. Setiap bisnis dan indi-
vidu perlu punya situs yang 
menjadi identitas diri, bran-
ding, dan storefront. Namun 
teknologi blockchain tidak 
harus digunakan oleh setiap 
bisnis dan individu.

Kenali apakah diperlukan 
atau tidak. Sektor fi nansial, 
rekam medis, asuransi, legal, 
HAKI, supply chain, dan ma-
nufacturing tertentu membu-
tuhkan sekuritas yang immu-
table dan incorruptible. Bisnis 
apapun yang mengandalkan 
trust alias kepercayaan, akan 
sanga t  t e rban tu  o l eh 
blockchain.

Ketiga, kreativitas dan 
inovasi penerapan. Aplikasi 
blockchain sangat membu-
tuhkan kreativitas dan inova-
si. Xceltrip, misalnya, sema-
cam Expedia dan Agoda, na-
mun pembayaran bisa dengan 
Bitcoin dan cryptocurrency 
lainnya.

Juga Anda dapat menjadi 
independent marketing part-
ner (IMP) yang tracking-nya 
menggunakan blockchain. 
Industri pariwisata ternyata 
d a p a t  m e n g g u n a k a n 
blockchain pula. Menarik, 
bukan?

Bisnis makanan organik, 
misalnya, bisa menggunakan 

blockchain sebagai bukti ori-
sinalitas asal (product sour-
ce). Demikian juga dengan 
bisnis B2C lainnya. Di masa 
yang akan datang, akan se-
makin umum sertifi kat keas-
lian dan product source yang 
incorruptible ini. 

Keempat, aplikator masih 
belum banyak. Saat ini, jika 
Anda masuk ke dalam dunia 
blockchain, Anda menjadi 
early adopter, seperti Amazon 
yang merupakan pionir e-
commerce. Tidak terbatas 
permutasi kemungkinan mo-
del bisnis yang terbantu pesat 
dengan blockchain.

Kelima, belum besar keya-
kinan bisnis akan blockchain. 
Namun setiap sektor sudah 
ada early adopter dengan mo-
del bisnis mencengangkan. 

Masterworks.io, misal-
nya, menjual sekuritas lukis-
an-lukisan masterpiece, se-
perti Andy Warhol, Claude 
Monet, dan sebagainya. Hello 
Diamonds adalah cryptocur-
rency yang di-backup dengan 
berlian berkualitas tinggi. 
Crypto ber-backup berlian ini 
di-endorse oleh seorang peme-
nang hadiah Nobel Ekonomi 
pada tahun 2010, Sir Chris-
topher Pissarides.

Keenam, adopsi membu-
tuhkan mindset shift dan ke-
beranian memulai sesuatu 
yang berbeda. Jika bisnis 
Anda manufacturing, misal-
nya, kenali titik-titik supply 
chain yang dapat diotentikasi 
dengan blockchain. Dalam 
sektor luxury product, misal-
nya, betapa bergunanya 
blockchain sebagai pengganti 
sertifi kat penjamin orisinali-
tas.

Kendala pemindahan 
mindset dari "non-blockchain" 
menjadi "blockchain-minded" 
membutuhkan penegasan 
dari pengguna-pengguna 
yang dapat dijadikan sebagai 
benchmark. Beberapa yang 
dapat diamati termasuk 

eBay, Boeing, GE, Mastercard, 
Alibaba, Amazon dan lain-
nya.

Ketujuh, di sektor publik, 
blockchain jelas sangat mem-
bantu sebagai pengganti ber-
bagai akta, sertifikasi dan 
kartu identitas. Bahkan seba-
gai kunci antikorupsi berba-
gai konteks, termasuk penda-
naan dan budgeting. Luar 
biasa penerapannya, kan? 

Di negara-negara Afrika, 
blockchain telah mulai digu-
nakan sebagai instrumen ad-
ministrasi antikorupsi. Indo-
nesia jelas membutuhkan-
nya. 

Akhir kata, blockchain 
bukan untuk segalanya. Na-
mun ia juga bukan hype alias 
"ngetop sesaat." Bitcoin dan 
cryptocurrency akan menjadi 
bagian dari ekonomi global 
penting dalam beberapa ta-
hun di muka, namun bukan 
berarti mereka tidak punya 
masa pasang surut. Bahkan 
e-commerce sendiri punya 
masa surut di awal 2000. 

Jadi, besarkan hati dan 
amati terus perkembangan 
penggunaan blockchain. Keti-
ka interoperabilitas telah 
menjadi arus tengah, hampir 
tidak ada lagi penghalang 
bentuk-bentuk bisnis yang 
dapat dijalankan. You can 
think it, you can make it.      ■

Era Blockchain Bukan Hype

FURNITUR■

Industri Mebel Lokal 
Masih Kalah Saing
JAKARTA. Kebutuhan mebel 
di pasar global sangat besar. 
Namun pelaku industri dalam 
negeri kalah bersaing dengan 
pelaku industri negara lain 
karena terganjal sejumlah ke-
bijakan pemerintah.

Himpunan Industri Mebel 
dan Kerajinan Indonesia 
(HIMKI) menargetkan, nilai 
ekspor mebel Indonesia pada 
tahun 2019 mencapai US$ 2 
miliar. Target itu sekitar 
11,11% ketimbang proyeksi 
ekspor mebel sepanjang tahun 
ini yang sebesar US$ 1,8 mili-
ar. Selama Januari hingga 
September 2018, Indonesia 
sudah mengekspor mebel se-
nilai US$ 1,67 miliar.

Namun patut dicatat, nilai 
ekspor mebel Indonesia ma-
sih jauh lebih kecil ketimbang 
Malaysia yang tahun ini mung-
kin menyentuh angka US$ 2,5 
miliar. Sementara, sebagian 
pelaku usaha mebel dari Ne-
geri Jiran bahkan mengguna-
kan kayu produksi Indonesia.

Abdul Sobur, Sekjen Him-
punan Industri Mebel dan Ke-
rajinan Indonesia (HIMKI) 
mencatat, saat ini pasar mebel 
dunia tumbuh 8% hingga 10%. 
Penyerapan pasar terbesar 
antara lain Amerika Serikat 
(AS) dan China. "Namun per-
tumbuhan tersebut tidak sig-
nifi kan diperoleh Indonesia," 
kata dia kepada KONTAN, 
Kamis (6/12). 

Alasan pelaku industri lokal 
tak bisa mencuil porsi besar 
di pasar global karena aturan 
fiskal dan izin penggunaan 
kayu masih menjadi tantang-
an. Mengenai peremajaan 
mesin misalnya, HIMKI meng-
usulkan agar pemerintah 
memberikan subsidi 20%-30%. 
Namun hingga kini, usulan itu 
belum mendapatkan sambut-

an positif.
Sementara pelaku industri 

mebel lokal harus menang-
gung biaya tambahan sejak 
aturan Sistem Verifi kasi Lega-
litas Kayu (SVLK) berlaku. 
Padahal, menurut mereka, 
aturan tersebut tidak tepat 
diterapkan untuk industri hi-
lir. "Lantas bagaimana dengan 
China, Malaysia, Singapura 
yang juga pakai kayu dari In-
donesia tapi tidak memakai 
SVLK?" protes Abdul. 

Legit pasar mebel ekspor 
memang tak terbantahkan. 
Salah satu pelaku usaha, yak-
ni PT Integra Indocabinet Tbk 
mengaku belakangan pasar 
ekspor ke AS semakin me-
ningkat seiring dengan per-
tumbuhan pelaku usaha e-
commerce di Negeri Uwak 
Sam tersebut.

Namun tentu AS bukan 
satu-satunya tujuan ekspansi 
Integra Indocabinet. "Kami 
sedang menjajaki perluasan 
negara tujuan ekspor ke ka-
wasan Eropa, Timur Tengah, 
dan Asia Tenggara," tutur 
Wang Sutrisno, Direktur Ke-
uangan PT Integra Indocabi-
net Tbk, saat dihubungi KON-
TAN Kamis (6/12).

Selama ini, Integra Indoca-
binet mengandalkan produk 
furnitur knockdown yang mu-
dah untuk dibongkar dan di-
pasang kembali. Pada tahun 
depan, perusahaan yang ter-
catat dengan kode saham 
WOOD di Bursa Efek Indone-
sia (BEI) tersebut menarget-
kan pertumbuhan penjualan 
sebesar 30%. Perang dagang 
yang terjadi antara AS dan 
China justru menjadi celah 
bagi mereka untuk menambah 
porsi ekspor ke AS.

Agung Hidayat

JAKARTA. Persaingan pasar 
ponsel pintar di Tanah Air se-
makin ketat lewat peluncuran 
produk-produk baru dengan 
mengusung teknologi terkini. 
Dengan merilis produk baru, 
produsen smartphone berha-
rap pangsa pasarnya membe-
sar dan penjualan pun terus 
meningkat. 

Pada tahun depan, produ-
sen smartphone Vivo Indone-
sia mengincar posisi ketiga 
penjualan terbanyak di Indo-
nesia. Edy Kusuma, General 
Manager for Brand and Acti-
vation Vivo Indonesia menje-
laskan,  saat ini Vivo masih 
menjadi nomer keempat. Di 
akhir tahun 2019, Vivo meng-
incar menjadi nomer ketiga. 
"Tahun lalu, pangsa pasar 
kami 6,5%. Di kuartal III 2018 
sudah 11% dan kami harap te-
rus bertumbuh," kata dia ke-
pada KONTAN, Kamis (6/12).

Sejatinya, pasar smartpho-
ne di Indonesia masih poten-
sial untuk dimasuki. Namun 
Edy mengakui, semakin ketat 
secara kompetisi. Dari catatan 
Vivo, sepanjang tahun 2018, 
setiap produsen smartphone 
nasional meluncurkan tiga 
sampai 10 produk baru. "Ta-
hun depan, kami yakin bisa 
bertambah lagi jumlahnya. 
Karena ada kompetitor baru 
yang akan masuk," ungkap 
Edy.

Oleh karena itu, Vivo me-
nyiapkan sejumlah strategi, 
misalnya lewat produk baru 
yang menyasar di harga Rp 2 
juta sampai Rp 5 juta. Menu-
rut Edy, segmen ini masih 
menjadi peluang pasar terbe-
sar. "Pasar masyarakat mileni-
al yang kami terus kejar, baik 
di offl ine maupun online," je-
las dia.

Selain itu, Vivo juga beren-

cana menambah gerai offl ine 
bernama Experience Store. 
Kemarin, Vivo memperkenal-
kan Experience Store perta-
manya di Indonesia, yang 
berlokasi di Lantai 4 Blok G 
Pusat Perbelanjaan ITC Cem-
paka Mas, Jakarta Pusat.

Pemain lainnya, Oppo, juga 
terus menyempurnakan ino-
vasi produk lewat divisi pene-
litian dan pengembangan. Se-
telah berhasil melakukan 
panggilan video 5G pertama 
di dunia, kini, Oppo berkomit-
men menaikkan nilai investa-

sinya terlebih pada divisi pe-
nelitian dan pengembangan. 
Tony Chen, Founder dan CEO 
Oppo mengumumkan pening-
katan investasi litbang senilai 
10 miliar RMB atau setara de-
ngan Rp 21 triliun di 2019.

Ini merupakan peningkatan 
nilai inverstasi terbesar dari 
tahun ke tahun dengan per-
sentase kenaikan 150%. De-
ngan melakukan peningkatan 
bidang penelitian dan pe-
ngembangan, Oppo akan me-
ngembangkan keahlian teknis 
untuk meningkatkan kemam-
puan pada kemajuan teknolo-
gi. "Sebagai perusahaan ber-
basis teknologi, Oppo fokus 
pada pengembangan berke-
lanjutan seperti teknologi ja-
ringan 5G,” ujar Tony dalam 
keterangan resmi, kemarin.

Eldo Rafael, Agung Hidayat

KONTAN/Cheppy A. Muchlis
Pasar ponsel pintar Indonesia masih potensial.

Pasar Ponsel Cerdas 
Semakin Kompetitif

Vivo mengincar 
peringkat nomor 
tiga pasar ponsel 
cerdas di akhir 

tahun 2019.

PONSEL■

JAKARTA. Tahun 2018 bukan 
periode yang bersahabat bagi 
PT Martina Berto Tbk. Berka-
ca dari tahun ini, produsen 
kosmetik Sariayu tersebut 
yakin bisa mempercantik ki-
nerja di tahun 2019 nanti.

Martina Berto pun percaya 
diri mematok target pertum-
buhan penjualan bersih 10% 
pada tahun depan. Kalau tar-
get terpenuhi, perusahaan 
yang tercatat dengan kod sa-
ham MBTO di Bursa Efek In-
donesia (BEI) tersebut berpo-
tensi mengantongi laba sebe-
sar Rp 5 miliar.

Sepanjang sembilan bulan 
tahun ini, kinerja Martina Ber-
to memang kusam. Penjualan 
bersihnya turun 24,23% year 
on year (yoy) menjadi Rp 
382,63 miliar. Tak ayal, rugi 
bersih yang dapat diatribusi-
kan kepada pemilik entitas 
induk alias rugi bersih mem-
bengkak lebih dari dua kali li-
pat menjadi Rp 62,27 miliar 
(lihat tabel).

Supaya target perbaikan ki-
nerja tahun depan terealisasi, 
Martina Berto berencana me-
nyuguhkan produk baru yang 
lebih segar. Caranya, dengan 
mengemas ulang produk lama 
dalam kemasan baru. "Pro-
duk-produk lama sudah sele-
sai direnovasi semua di akhir 
tahun sehingga sekarang mu-
lai rebranding dan ganti pa-
ckaging," kata Bryan David 
Emil, Direktur Utama PT Mar-
tina Berto Tbk kepada KON-
TAN, Kamis (6/12).

Selain memasarkan produk 
merek sendiri, Martina Berto 
berencana memacu bisnis 
bisnis toll manufacturing le-
wat anak usaha PT Cedefi ndo. 
Anak usaha yang bermarkas 
di Bekasi, Jawa Barat tersebut 

menjalankan bisnis kontrak 
manufaktur alias maklon pro-
duk kosmetik pesanan pelaku 
usaha lain. Tanpa menyebut-
kan identitas, mereka menga-
takan klien bisnis maklon itu 
berupa pelaku usaha lokal 
dan internasional.

Demi menekan kerugian, 
tahun depan Martina Berto 
siap mengencangkan ikat 
pinggang. Misal dengan cara 
menghemat biaya pemasaran.

Jaringan pemasaran
Perluasan jaringan pemasa-

ran pun menjadi ikhtiar Marti-
na Berto. Perusahaan tersebut 
ingin memperbesar kontribusi 
penjualan ekspor. Cita-cita 
jangka panjang mengah Marti-

na Berto dalam waktu lima 
tahun ke depan adalah menci-
cipi kontribusi penjualan eks-
por 6%-7% terhadap total pen-
jualan. "Kami incar pasar Asia 
Pasifi k," tutur Bryan.

Kalau mengintip lebih jauh 
catatan kinerja keuangan pe-
riode 30 September ta-
hun ini, Manajemen 
Martina Berto membu-
kukan penjualan ekspor 
Rp 4,08 miliar atau 
0,99% terhadap total 
penjualan kotor Rp 
412,41 miliar. Kontribu-
si selebihnya sebesar 
Rp 408,33 miliar adalah 
penjualan domestik.

Sementara di dalam 
negeri, tahun depan 
Martina Berto berenca-

na menambah dua gerai Mar-
tha Tilaar Shop. "Rencananya, 
satu di Jawa Barat dan satu 
lagi masih kami pikirkan anta-
ra Jawa atau Sumatra," ung-
kap Bryan. 

Asal tahu, biaya investasi 
membuka satu gerai Martha 

Tilaar Shop mencapai Rp 1 
miliar. Sementara sejauh ini, 
Martina Berto mengoperasi-
kan 31 gerai. Jadi, proyeksi 
jumlah gerai tahun 2019 nanti 
menjadi 33.

Sepanjang tahun 2018 ini, 
Martina Berto mengatakan 

tak mudah menjalankan 
roda bisnis. Tak cuma 
bagi mereka tapi juga 
bagi perusahaan barang 
konsumsi pada umum-
nya. Perusahaan itu 
mencatat, permintaan 
produk barang konsum-
si alias consumer goods 
di gerai ritel modern 
maupun tradisional 
sampai kuartal III 2018 
tercatat tidak semeriah 
tahun sebelumnya.      ■

MBTO Mempercantik Diri
Selain andalkan produk yang dijual sendiri, Martina Berto siap memacu bisnis maklon di 2019

Eldo Christoffel Rafael

Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi

 ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Tossin Sutawikara (kiri) berbincang dengan Direktur Utama 
Graha Sarana Gresik Ferril Raymond Hattu saat monitoring penyaluran stok pupuk bersubsidi di Gudang Penyangga 
Petrokimia Gresik, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, Kamis (6/12). Pupuk Indonesia mengamankan realokasi pupuk bersubsidi 
terkait peningkatan kebutuhan pupuk di musim tanam akhir tahun 2018 terutama jenis NPK dan Urea.

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Kinerja Keuangan 
PT Martina Berto Tbk

Sep-18 Sep-17 Sep-16
Penjualan bersih 382,63 505,02 490,31
Laba (rugi) 
bersih* (62,27) (26,34) 8,70

Kas/setara kas 3,99 8,72 11,25
Utang 315,49 346,22 244,97
Ket: Rp miliar, *laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk

Sumber: Bursa Efek Indonesia


