15

INDUSTRI

Di Vietnam industri diberikan insentif oleh
pemerintahnya.
Wang Sutrisno, Direktur Keuangan
PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD)

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 21 Desember 2018

Blast Furnace,
Efek Perang Dagang WOOD Sulut
KRAS Lebih Hemat
■ BAJA

PT Integra Indocabinet Tbk menghadapi tantangan berupa relokasi pebisnis furnitur asing
Agung Hidayat
JAKARTA. Tensi perang dagang antara Amerika Serikat
(AS) dan Tiongkok yang terus
meningkat memunculkan peluang sekaligus tantangan
bagi PT Integra Indocabinet
Tbk. Peluang bagi produsen
furnitur tersebut adalah meningkatkan porsi penjualan
ekspor ke AS hingga 60% pada
tahun depan.
Sepanjang tahun ini, Integra
memprediksikan nilai ekspor
ke Negeri Uwak Sam mencapai 50% terhadap total penjualan ekspor. Adapun dari Januari-September 2018, penjualan ekspor tercatat Rp 924,84
miliar atau berkontribusi
67,11% terhadap total penjualan bersih (lihat tabel).
Sementara tantangan bisnis
yang mungkin terjadi karena
efek perang dagang AS dan
China adalah relokasi bisnis
furnitur dari luar negeri ke
Indonesia. Meskipun jika dibandingkan dengan Vietnam,
iklim investasi Indonesia kurang menarik. "Di Vietnam itu
industri diberikan insentif
dari pemerintahnya," kata
Wang Sutrisno, Direktur Keuangan PT Integra Indocabinet Tbk kepada KONTAN,
Kamis (20/12).
Maka dari itu, Integra juga
melecut kemampuan internal
lewat pengembangan pembangunan pabrik furnitur baru
di Sidoarjo, Jawa Timur. Nilai
investasinya sekitar Rp 150
miliar. Mereka menjadwal
proses pembangunan yang
berlangsung sejak tahun ini,
bisa kelar pada akhir kuartal I
tahun depan.
Integra bakal mengintegrasikan pabrik Sidoarjo untuk
memproduksi furnitur kayu
dan rotan. Perusahaan berkode saham WOOD di Bursa
Efek Indonesia (BEI) tersebut

akan menjual seluruh produksinya ke pasar ekspor.
Selain itu, Integra ingin menambah produk baru seperti
tirai kayu atau wooden window blind dan furnitur kayu
dengan kombinasi logam. Makanya, mereka juga berencana
menambah fasilitas produksi
anyar.
Untuk memuluskan agenda
ekspansi tahun depan, Integra
berencana mengalokasikan
dana belanja modal atau capital expenditure (capex).
Hingga kini, alokasi dana persisnya belum final karena mereka masih melakukan pembahasan. Namun, manajemen
perusahaan ini memberikan
perkiraan capex 2019 sekitar
Rp 250 miliar-Rp 300 miliar.

Risiko kurs

Makanya, Integra berharap
kondisi nilai tukar pada tahun
depan bisa lebih stabil. "Sebab
kalau fluktuasi seperti ini tentu menyusahkan untuk memprediksi bisnis ke depan," tutur Wang.
Mengintip laporan keuangan per 30 September 2018, Integra memiliki piutang senilai
Rp 114,99 miliar terhadap pelanggan di pasar ekspor. Be-

Selain efek perang dagang
AS dan China, katalis lain
yang menjadi perhatian utama
Integra adalah nilai tukar dollar AS terhadap rupiah. Perusahaan itu tak menampik
jika orientasi ekspor yang besar, serta-merta mendatangkan peluang pendapatan dollar AS yang besar pula. Dalam
kondisi mata
u a n g G a r u d a Kinerja PT Integra Indocabinet Tbk
lesu, hal tersebut
30-Sep-18 30-Sep-17
tentu mengun1.378,00
1.271,00
tungkan bagi bis- Penjualan bersih
nis mereka.
Laba tahun berjalan
181,28
135,98
Namun di sisi Kas/setara kas
42,51
185,84
lain, kurs yang
Liabilitas
1.907,00
1.748,00
terlalu fluktuatif
juga berisiko. Keterangan: Dalam miliar rupiah

berapa pelanggan seperti
IKEA Distribution Services,
Origin by Alpine, Alpine Furniture Inc, Target Store, JUNCI Trade Co Ltd dan Costco
Wholesale Corporation.
■

Kontribusi Penjualan
Bersih Sembilan Bulan
2018 (Rp miliar)
Ekspor
Manufaktur

924,84

Lokal

KONTAN/Agung Hidayat

Kehutanan
Manufaktur
Perdagangan

184,80
239,61
29,66

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Hibah Alat Berat

ANTARA/Basri Marzuki

(Kiri kanan) Direktur Peralatan BNPB Rustian, Direktur Penjualan PT Kobexindo Tractors William Jonathan, Deputi Bidang
Logistik dan Peralatan Rudi Patmanto, dan Wakil Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Kobexindo Tractors Aluqri Sagitri Putra
berbincang usai menyerahkan bantuan hibah alat berat di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (20/12). Doosan Heavy Industries
Korea Selatan melalui mitranya di Indonesia Kobexindo Tractors Tbk memberikan bantuan hibah delapan unit excavator kepada
BNPB untuk mempercepat proses pemulihan infrastuktur di Palu, Sigi, dan Donggala yang terdampak bencana.

Strategi Cult Marketing Merek Mewah

B

erapa harga tas tangan
Anda? Rp 200.000?
Rp 1 juta? Rp 8 juta?
Rp 100 juta? Rp 500 juta?
Jika pilihan Anda jatuh pada
merek-merek mewah seperti
Chanel, Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton, Hermes dan sebangsanya, bisa jadi Anda adalah
"fan berat" alias "penggemar
cult" merek-merek mewah.
Mungkin Anda berasal
dari strata sosial Nick Young
dalam film Crazy Rich Asians,
sehingga satu tas seharga
Rp 500 juta termasuk rendah.
Namun, bisa juga Anda hanya berasal dari kelas menengah dan menengah atas dengan pemasukan per bulan
puluhan atau seratusan juta
rupiah saja. Namun tetap
cinta LV.
Wah, besar pasak daripada tiang? Bisa jadi begitu.
Namun "kadung cinta" sih,
gimana dong?
Itulah ciri-ciri penggemar
"cult" alias "pengikut setia bak
pengikut sekte agama. "Aliran
sesatkah ini? Nanti dulu. Jangan cepat-cepat menghakimi.
Yang jelas, ketika AS dan
negara-negara Eropa semakin menjauhi merek-merek
mewah, terutama di antara

para generasi milenial, Asia
semakin "jatuh cinta." Ke
mana pun Anda bepergian di
Asia, merek-merek mewah
orisinal maupun KW (palsu),
pasti berseliweran.
Lebih dari separuh produk
luks dunia dikonsumsi di
Asia, menurut data Bain
Consulting di tahun 2016.
Semakin meningkat ekonomi
Asia, tampaknya angka ini
juga akan menjulang ke atas.
Selain faktor pendapatan
per kapita yang semakin meningkat sehingga daya beli
juga semakin baik, Asia juga
mempunyai beberapa karakteristik tertentu dalam konteks ini.
Menurut studi dua pakar
pemasaran Asia Radha Chadha dan Paul Husband, ada
lima tahap proses penyebaran
"mania barang-barang luks"
di negara-negara Asia.
Pertama, negara-negara
di kawasan Asia kebanyakan
dibangun oleh rezim-rezim
otoritarian, di mana kemiskinan merupakan fenomena
mayoritas. Kondisi ini membuat rasa ingin memiliki
"sesuatu yang berbeda" yang
dapat membuat pemiliknya
menikmati "euforia sesaat."
Kedua, meningkatnya
pendapatan per kapita. Ini

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

memungkinkan konsumen
untuk memenuhi hasrat "menikmati euforia sesaat." Jadilah mereka memiliki daya
beli cukup tinggi dan punya
keberanian untuk membeli
sesuatu yang luks.
Ketiga, menampakkan
status sosial dan ekonomi.
Baik yang "kaya baru" ataupun "kaya lama" menggunakan produk luar biasa mahal
jelas merupakan suatu cara
untuk menampakkan status
mereka. Bisa saja untuk alasan-alasan tertentu, termasuk
memamerkan kepemilikan

mereka, ataupun lainnya.
Keempat, menyesuaikan
dengan lingkungan. Ini tipikal di kalangan-kalangan
tertentu yang berusaha "menyesuaikan diri" dengan
lingkungan mereka. Tentu
adaptasi dan proses penyesuaian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ini
hanya salah satu yang paling
kasat mata dan tidak perlu
argumen verbal.
Kelima, bagian dari gaya
hidup. Merek-merek luks bisa
menjadi bagian penting dari
gaya hidup, sebagaimana
para miliarder yang hidup
bergelimang kemewahan. Ini
merupakan hal yang wajar
mengingat pendapatan paralel dengan pengeluaran.
Di samping lima tahap
proses penyebaran mania
barang-barang luks di atas,
negara-negara Asia memang
dikenal dengan strata sosial
masyarakat yang kaku. Di
Jawa, misalnya, ada golongan ningrat dan wong cilik. Di
India, ada lima kasta yang
selalu mengintai hubungan
antar-individu.
Dengan daya beli yang
semakin meninggi, produkproduk luks merupakan salah
satu instrumen pemberontakan akan opresi strata. Jadilah

LV, Prada, dan Gucci sebagai
sarana mengekspresikan diri
dalam orde sosial baru yang
lebih cair dan fleksibel. Logofikasi menjadi semakin penting dan bermakna.
Bagi para pebisnis produk-produk luks, ada empat
model strategi pemasaran
merek yang manjur.
Pertama, gunakan influencer dalam penyampaian pesan-pesan non-verbal. Para
selebritas dan sosialita termasuk kategori ini.
Kedua, gunakan logofikasi
dengan cerdas, sehingga ini
menjadi "jaminan mutu" produk. Berbagai produk yang
lebih rendah nilai dan harganya dapat dipasarkan.
Akhir kata, sepanjang negara di Asia masih mempunyai struktur sosial dan diperintah oleh rezim-rezim yang
otoritarian atau pseudo-otoritarian, dapat dipastikan
ketergilaan terhadap produkproduk luks masih akan terus
berlangsung. Bangunlah cult
alias "ketergilaan ala sekte
agama" dengan strategis. Merek-merek luks baru seperti
Kylie Cosmetics, Citizen for
Humanity dan Shanghai
Tang merupakan bukti bahwa
tidak ada kata terlambat untuk membangun.
■

Fasilitas blast furnace menggunakan bahan bakar batubara.
CILEGON. PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk kemarin menggelar seremoni beroperasinya
fasilitas blast furnace berkapasitas 1,2 juta ton per tahun.
Kegiatan tersebut berlangsung
di area Blast Furnace Complex, Cilegon, Banten. Kehadiran sistem tungku pembakaran baru itu bakal memangkas ongkos produksi.
Fasilitas blast furnace
menggunakan bahan bakar
batubara. Sementara tungku
pembakaran Krakatau Steel
sebelumnya memanfaatkan
bahan bakar gas.
Selama ini, rata-rata ongkos
produksi baja Krakatau Steel
mencapai US$ 450 per ton.
"Dengan penambahan kapasitas blast furnace, ada kesempatan menghemat US$ 58 per
ton, sehingga ini memperbesar ruang margin kami," ungkap Silmy Karim, Direktur
Utama PT Krakatau Steel Tbk
di Cilegon, Banten, Kamis
(20/12).
Fasilitas blast furnace berguna untuk menghasilkan
crude steel lewat proses peleburan. Untuk menghasilkan
crude oil, Krakatau Steel memenuhi 70% bahan baku berupa bijih besi dari impor. Sementara bahan baku lain seperti coking coal alias
batubara kokas, berasal dari
pasokan dalam negeri.
Mulai awal Januari 2019,

Krakatau Steel menargetkan
bisa segera memulai produksi
blast furnace secara komersial. Untuk debut perdana produksi, utilitas produksi 30%.
Selanjutnya, dalam enam bulan ke depan perusahaan berkode saham KRAS di Bursa
Efek Indonesia (BEI) itu menargetkan utilitas 100%.
Pembangunan fasilitas blast
furnace berlangsung sejak tahun 2013 dan menghabiskan
anggaran hingga US$ 1 miliar.
Penggarapnya adalah konsorsium kontraktor yang terdiri

Dengan blast
furnace,
Krakatau Steel
bisa menghemat
US$ 58 per ton.
dari MCC CERI dari Tiongkok
dan PT Krakatau Engineering.
Melalui penambahan blast
furnace, total kapasitas produksi Krakatau Steel kini
menjadi 4,5 juta ton per tahun.
Perusahaan pelat merah ini
masih berambisi mengerek
total kapasitas produksi hingga 10 juta ton per tahun dalam
beberapa tahun ke depan.
Agung Hidayat

Gerai

Tahun Depan, Sasa Inti Bidik
Penjualan Rp 4,5 Triliun
JAKARTA. PT Sasa Inti mengincar penjualan Rp 4,5 triliun
pada tahun depan. Strateginya adalah memperbesar bisnis
non penyedap rasa alias monosodium glutamate (MSG).
Dalam catatan Sasa Inti, produk tepung bumbu serta
bumbu instan opor dan sayur lodeh paling laris. "Sebentar
lagi kami juga akan meluncurkan bumbu rendang," ujar
Rudolf Tjandra, Chief Executive Officer PT Sasa Inti saat
dihubungi KONTAN, Rabu (19/12).
Selain menggeber produk baru non-penyedap rasa, strategi Sasa Inti pada tahun depan adalah mempercepat distribusi ke pasar. Perusahaan yang didirikan oleh Grup Rodamas tersebut juga berniat meremajakan merek dan memperkuat unique selling proposition (USP) alias posisi
produk dibandingkan dengan pesaing.
Mengintip informasi dalam situs resmi Sasa Inti, perusahaan tersebut memiliki sembilan jenis produk. Lima jenis
produk mengusung merek Sasa, yakni berupa penyedap
rasa, sambal, santan, saus, tepung bumbu dan sambal terasi. Dua jenis produk mengusung merek La Rasa, yaitu kaldu
pelezat dan bumbu instan. Satu lagi adalah produk mayonnaise merek Le Mira.
Sasa Inti memiliki dua pabrik. Satu pabrik berdiri pada
tahun 1968 di Sidoarjo, Jawa Timur, dan berstatus badan
hukum PMDN. Pabrik lain berstatus badan hukum PMA di
Probolinggo, Jawa Timur. Masing-masing pabrik adalah
hasil kongsi dengan A.I.F. Investment (Pte) Ltd.
Erviana Bastian

Investasi Asing Mendorong
Pertumbuhan Sektor IKTA
JAKARTA. Pada tahun depan, Kementerian Perindustrian
(Kemperin) membidik pertumbuhan 3,6%-4% untuk industri kimia, tekstil dan aneka (IKTA). Proyeksi tersebut sedikit lebih tinggi ketimbang target pencapaian pertumbuhan
tahun ini yang sebesar 3,4%.
Target pertumbuhan Kemperin berangkat dari rencana
investasi besar dari luar negeri. Salah satunya adalah Lotte
Chemical. "Tekstil juga ada," ungkap Achmad Sigit Dwiwahjono, Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA)
Kementerian Perindustrian, Rabu (19/12).
Awal Desember 2018, PT Lotte Chemical Indonesia mulai
merealisasikan pembangunan kompleks petrokimia senilai
US$ 3,5 miliar atau Rp 53 triliun. Pabrik yang berada di area
seluas 100 hektare (ha) tersebut bakal memiliki total kapasitas produksi naphta cracker itu 2 juta ton per tahun.
Selanjutnya naphta diolah menjadi 1 juta ton etilena,
520.000 ton propilena, 400.000 ton polipropilena dan produk turunan lain yang bernilai tambah tinggi.
Melalui peningkatan industri dalam negeri, pemerintah
berharap bisa meningkatkan ekspor. Sasarannya adalah
industri pakaian, tekstil hingga alas kaki.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) yang diolah Kemperin, prognosis nilai investasi
sektor industri tahun ini mencapai Rp 226,18 triliun. Sektor
kimia menyumbang 48,96 triliun, sementara sektor tekstil
dan pakaian berkontribusi Rp 8,75 triliun.
Eldo Christoffel Rafael

