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Mengalap Berkah Pemilu
Enam perusahaan percetakan memenangi lelang produksi surat suara pemilu 2019
Eldo Christoffel Rafael
JAKARTA. Indonesia memasuki tahun politik. Pada 17
April nanti, negeri ini akan
menggelar pemilu legislatif
dan pemilihan presiden. Sejumlah sektor bisnis turut
mengalap berkah dari pesta
demokrasi lima tahunan ini.
Salah satu bisnis yang mencuil peluang itu adalah industri percetakan. Setidaknya
ada enam perusahaan percetakan dalam negeri yang bakal
meraup berkah dari pemilu
legislatif dan pemilihan presiden pada tahun ini. Maklumlah, perusahaan itu adalah
pemenang lelang yang didaulat untuk memproduksi surat
suara saat hari pencoblosan.
Dewan Penasehat Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Jimmy Juneanto
membeberkan, ada enam perusahaan yang memenangi lelang percetakan surat suara.
Keenam perusahaan itu adalah PT Gramedia (Jakarta),
PT Balai Pustaka (Jakarta),
PT Aksara Grafika Pratama
(Jakarta), PT Temprina Media
Grafika (Jawa Timur), PT Puri
Panca Pujibangun (Jawa Timur) serta PT Adi Perkasa
Makassar (Sulawesi Selatan).
"Gramedia dan Temprina
menguasai 70% keperluan surat suara dan sisanya perusahaan lain," ungkap dia kepada
KONTAN, Kamis (17/1).
Kemungkinan, menurut
Jimmy, sebesar 70% bahan
baku kertas akan diambil oleh
Grup Sinar Mas dan sisanya
bisa dipasok oleh PT Adiprima Suraprinta. Dengan jumlah
surat suara yang cukup besar,
Jimmy memprediksikan ada
permintaan 33.000 ton kertas
HVS sebagai bahan baku. "Untuk surat suara membutuhkan
jenis kertas HVS 80 gram, sedangkan kertas formulir 70
gram," tambah dia.

GM Marketing PT Balai
Pustaka (Persero), Basuni,
menjelaskan surat suara mulai dicetak pada Sabtu (19/1)
pekan ini. Adapun spesifikasinya sudah ditentukan pada
saat tender berlangsung. "Balai Pustaka mencetak dan
distribusi di Provinsi Jawa
Tengah," kata Basuni kepada
KONTAN, kemarin.
Nilai kontrak yang diperoleh Balai Pustaka dari proyek
pemilu mencapai Rp 84 miliar,
dengan perincian produksi
kertas mencapai 85 juta kertas
untuk pemilihan legislatif, 28
juta untuk kertas pemiihan
DPD dan 28 juta untuk kertas
pilpres. Dari sini kebutuhan
bakunya sebesar 3.000 ton
yang berasal dari Sinar Mas
Grup dan Riau Andalan Pulp

and Paper Group (RAPP).
"Harga bahan baku pada tahun 2014 sebesar Rp 11.000
per kilogram (kg) dan harga
kertas di pilpres 2019 sebesar
Rp 14.000 per kg," kata Basuni. Akan tetapi, menurut dia,
harga tidak jadi masalah. Apalagi fluktuasi harga mengikuti
nilai tukar rupiah terhadap
dollar AS serta suplai dan permintaan di pasar.

Industri bertumbuh
Sementara itu, Direktur PT
Temprina Media Grafika, Sri
Mulat Chichi, menjelaskan
mereka akan mengerjakan
produksi surat suara untuk 10
provinsi. Namun dia enggan
memerinci provinsi tersebut.
Yang terang, Temprina belum
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Gramedia dan Temprina menguasai hingga
70% keperluan surat suara.
Jimmy Juneanto,
Dewan Penasehat PPGI

melaksanakan proses percetakan. "Posisi saat ini masih
proofing. Rencananya pesanan nasional menurut info sekitar tanggal 21 Januari 2019,"
ungkap Chichi.
Meski belum dicetak, Temprina sudah menentukan spesifikasi bahan baku. Namun
untuk kepastian jumlahnya,
baru bisa dibeberkan setelah
pesanan nasional berlangsung. Temprina sudah mengerjakan proyek pencetakan
surat suara dan formulir KPU
sejak tahun 2004.
Citzke Afanti Tandean, GM
Sales PT Gramedia Printing
belum bisa menjelaskan secara mendetail. Menurut dia,
pada Sabtu (19/1) pekan ini
akan ada sesi konferensi pers
dengan KPU untuk keterang-

an lebih lanjut. "Kami mendapatkan tugas untuk Provinsi
Aceh, Sumatra Utara, Jawa
Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan," kata dia kepada
KONTAN, Kamis (17/1).
Pada akhir Desember lalu,
Ketua Umum Asosiasi Pulp
dan Kertas Indonesia (APKI),
Aryan Warga Dalam pernah
menjelaskan industri pulp dan
kertas masih bisa tumbuh 5%
pada tahun 2019. Hal ini
mengingat kapasitas produksi
pulp dan kertas Indonesia
masih meningkat dan ada permintaan kertas untuk pemilu.
"Untuk pemilu kebutuhannya bisa mencapai 100.000 ton
dengan berbagai jenis kertas.
Tentu ini lebih banyak dibandingkan dengan pemilu 2014
lalu," ungkap dia.
■

Satu Dasa Warsa Yayasan Pendidikan Astra

■ MANUFAKTUR PELAT TIMAH

NIKL Fokus di Pasar
Makanan Minuman
JAKARTA. Manajemen PT
Pelat Timah Nusantara Tbk
alias Latinusa mengharapkan
bisa memacu kinerja keuangan pada tahun ini. Perusahaan
tersebut masih mengandalkan
bisnis tinplate alias baja lembaran lapis timah.
Strategi Latinusa adalah
menyasar pasar yang paling
potensial untuk digarap. "Untuk tahun ini market segment
kami masih berfokus pada
makanan dan minuman," ujar
Wuri Wuryani, Investor Relations PT Pelat Timah Nusantara Tbk kepada KONTAN,
Selasa (15/1).
Secara historis, sektor makanan dan minuman memang
menjadi penyerap utama tinplate yang diproduksi Latinusa. Menurut data internal dalam paparan publik tahun lalu
misalnya, sektor makanan
dan minuman menyerap tinplate hingga 65,62% pada tahun 2017. Dari persentase
tersebut, susu merupakan
kontributor utama, yakni sebesar 23,68%. Menyusul kontribusi biskuit dan permen,
makanan, minyak goreng serta buah dan minuman.
Sedangkan sisa 29,87% tinplate Latinusa terserap oleh
sektor non makanan dan minuman. Perinciannya, sebesar

16,86% produk kimia dan
13,01% adalah produk cat.
Kalau mengintip catatan per
30 September tahun lalu, Latinusa memiliki dua pelanggan
besar dengan kontribusi lebih
dari 10% terhadap penjualan
bersih yang mencapai US$
123,46 juta. Kedua pelanggan
tersebut adalah PT Indonesia
Multi Colour Printing dengan
transaksi senilai US$ 22,79
juta dan PT United Can dengan transaksi sebesar US$
19,24 juta. Dua pelanggan besar itu bergerak dalam bisnis
kemasan.
Dengan bergantung pada
sektor makanan dan minuman, Wuri menyebutkan Latinusa optimistis melihat bisnis
tahun 2019. Hanya, dia belum
bersedia mengungkapkan target bisnis yang dibidik oleh
Latinusa.
Berdasarkan catatan KONTAN, pada tahun lalu Latinusa
membidik target pertumbuhan penjualan sebesar 10% year
on year (yoy). Andaikata target terpenuhi, semestinya
perusahaan berkode saham
NIKL di Bursa Efek Indonesia
(BEI) tersebut mengantongi
penjualan US$ 166,97 juta
pada tahun 2018.
Agung Hidayat

Kinerja Keuangan
PT Pelat Timah Nusantara Tbk
30 Sep 30 Sep
2018
2017
Penjualan bersih
123,46 110,02
Laba (rugi) bersih tahun berjalan
-3,20
0,39
Keterangan: dalam juta dollar AS

Pemilik Saham
ANTARA/Audy Alwi

Presiden Direktur PT Astra Internasional Tbk Prijono Sugiarto (kedua kanan), Ketua Yayasan Pendidikan Astra Micheal D
Ruslim (YPA MDR) Herawati Prasetyo (kiri), Ketua Pembina Paulus Bambang Widjanarko (kanan) dan istri mendiang Pendiri
YPA MDR Trisni Puspitaningtyas Ruslim berfoto bersama anak-anak pada puncak Peringatan Satu Dasa Warsa YPA MDR, di
Jakarta, Kamis (17/1). Pada peringatan itu juga diluncurkan buku Satu Dasa Warsa YPA MDR Berbhakti, peluncuran
operating values YPA MDR, Mars YPA MDR dan serangkaian pergelaran kolaborasi seni budaya sekolah-sekolah binaan.
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Kebesaran Zara dan Mango

D

i mana ada Mango,
biasanya ada Zara.
Namun di mana ada
Zara, belum tentu ada Mango.
Mango didirikan pada tahun
1984, sedangkan Zara di tahun 1975. Dua-duanya hebat
dalam bidang fast fashion, sebagaimana H&M dan Uniqlo.
Namun Zara jauh lebih besar
dari segi jumlah gerai dan
omzet.
Mari kita berkenalan dengan keduanya dan mengenal
persamaan dan perbedaan
strategi bisnis mereka. Dua
merek fast fashion ini berasal
dari Spanyol. Zara didirikan
di Galicia, sedangkan Mango
didirikan di Barcelona.
Keduanya mempunyai
sejarah dan strategi yang
berbeda, namun hasilnya
sama-sama mencengangkan.
Mango kini memiliki 2.200
gerai sedangkan Zara 7.475
gerai. Mango memiliki omzet
€ 2,3 miliar, sedangkan Zara
beromzet € 25,34 miliar.
Jadi, Zara hampir 10 kali
lipat Mango dari volume omzet. Mango didirikan oleh kakak adik Isak Andic dan Nahman Andic. Gerai pertama
mereka diawali di Barcelona
yang dikenal dengan fashion
dan tarian flamenco.

Z a r a d i b a ngun oleh
Amancio Ortega dan Rosalía
Mera. Nama "Zara" sesungguhnya berasal dari "Zorba,"
namun karena ada satu kelab
malam di kota yang sama,
maka diubah menjadi nama
yang dikenal sekarang.
Diawali dengan "keluguan" sense of business para
pendirinya, Zara dan Mango
berkembang pesat karena supply chain yang ciamik dan
strategi pemasaran dan kolaborasi. Zara mengambil pasar UK setelah negara asal,
sedangkan Mango di Portugal.
Pasar EU di tahun 1990-an
sangat bagus dan ini sangat
mendukung perkembangan
pesat mereka.
Setidaknya ada tiga strategi penting Zara yang sangat
mempengaruhi sukses mereka. Pertama, design on demand. Dalam satu atau dua
minggu, setiap desain dapat
diwujudkan dan didistribusikan kepada konsumen. Dan
jumlah produk Zara tidak
pernah kurang dari 60.000
desain. Grup merek yang mereka miliki termasuk Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara
Home, dan Uterqüe.
Kedua, tidak memasang

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
iklan. Biaya promosi untuk
iklan dialihkan untuk membuka gerai-gerai baru. Jadilah Zara salah satu raksasa
fashion yang hampir tidak
mempunyai divisi pemasaran. Ini menantang para staf
customer service untuk menjadi "wajah" Zara, daripada
brand ambassador.
Ketiga, tidak bekerja sama
dengan selebritas. Desainerdesainer Zara anonymous,
alias tidak dikenal namanya
di publik. Mereka juga tidak
punya brand ambassador selebriti. Dengan kata lain, para
staf dan manajemen Zara

serta storefront mereka itulah
yang memegang peran super
penting dalam strategi bisnis
menuju sukses.
Mango juga mempunyai
lima strategi utama yang
melesatkan bisnis mereka ke
dunia internasional.
Pertama, inspirasi dari
catwalk. Strategi "fast fashion"
rasa catwalk desainer terkenal merupakan filosofi dasar
desain Mango. Niche yang
mereka targetkan adalah para
pecinta mode kelas dunia
yang punya keterbatasan finansial.
Kedua, bekerjasama dengan selebritas sebagai "pemberi ilham" alias "muse." Kate
Moss dan Penelope Cruz termasuk dua selebritas besar
yang diajak bekerjasama sebagai "pemberi ilham." Mereka mempunyai beberapa lini
khusus yang mencerminkan
selera dan personalitas selebritas individu.
Ketiga, menggunakan
toko untuk menggali informasi konsumen. Setiap gerai
bukan hanya tempat menjual,
namun juga sebagai tempat
menggali informasi konsumen. Jadi, dengan informasi
langsung dan tidak langsung,
setiap interaksi dengan peng-

Sumber: BEI

PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk
20,10%

Info Tender & Lelang
guna fashion konsumen Mango dicatat dan dianalisa.
Keempat, gaya merchandising butik bukan fast fashion.
Jika Anda ke gerai-gerai Mango, perhatikan keunikan-keunikannya. Gaya merchandising mereka sangat ala butik
banget. Jadi, para konsumen
seakan-akan sedang shopping
fashion buat desainer kondang.
Kelima, manajemen logistik dan manufacturing. Dari
140 supplier Mango, masingmasing mempunyai fokus
kategori fashion berbeda, sehingga tidak ada unsur tumpang tindih. Timeline juga
dapat diatur dengan baik dengan flow cepat dan tepat.
Konklusinya, tidak ada
yang salah dan benar dalam
strategi bisnis dan pemasaran. Silakan gunakan iklan
dan brand ambassador, jika
ini ada dalam filosofi bisnis
Anda.
Namun Zara dan Mango
sama-sama mengutamakan
timing cepat dan tepat dengan
desain-desain yang selalu
berubah dari hari ke hari.
Fast fashion hanya membutuhkan 1-2 minggu saja dari
konsep ke distribusi. Siapa
cepat, dia dapat.
■

Pekerjaan di Polri
■ Pekerjaan: Kendaraan khusus
dapur lapangan Brimob PDN TA.
2018
Instansi: Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Kode Lelang: 9651044)
Satuan kerja: Korps Brimob Polri
Bidang/sub. bidang: Kegiatan usaha
mobil khusus yang masih berlaku
Klasifikasi: Non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 50.000.000.000,00
Nilai HPS paket:
Rp 49.999.813.280,00
Anggaran: Gabungan APBN dan
APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Kamis, 10 Januari – Senin, 21
Januari 2019 melalui https://lpse.
polri.go.id/eproc4

Pekerjaan di Airnav
Indonesia
■ Pekerjaan: Pengadaan dan
pemasangan DVOR/DME beserta
infrastrukturnya di Bandara Kertajati
Majalengka
Instansi: Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia (Kode
Lelang: 756700)
Satuan kerja: Kantor Pusat Perum
LPPNPI
Bidang/sub. bidang: Navigasi yang
masih berlaku
Klasifikasi: Non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 15.000.000.000,00
Nilai HPS paket:
Rp 9.405.941.706,00
Anggaran: BUMN
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Senin, 14 Januari –Selasa, 22
Januari 2019 melalui https://eproc.
airnavindonesia.co.id/eproc/

Pekerjaan
di Kementerian Agama
■ Pekerjaan: Sewa kendaraan dinas
operasional kantor dan operasional
pejabat IAIN Surakarta
Instansi: Kementerian Agama
Satuan kerja: IAIN Surakarta
547601
Bidang/sub. bidang: Persewaan
kendaraan bermotor yang masih
berlaku
Klasifikasi: Kecil
Nilai pagu paket:

Rp 1.518.480.000,00
Nilai HPS paket:
Rp 1.443.530.000,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Senin, 14 Januari –Selasa, 22
Januari 2019 melalui https://lpse.
kemenag.go.id/eproc4/

Pekerjaan
di Kementerian Dalam
Negeri
■ Pekerjaan: Pengadaan perangkat
command center Kemendagri T.A
2019
Instansi: Kementerian Dalam Negeri
Satuan kerja: Sekretariat Jenderal
Bidang/sub. bidang: Alat teknik
mekanikal elektrikal yang masih
berlaku
Klasifikasi: Kecil
Nilai pagu paket:
Rp 1.637.170.000,00
Nilai HPS paket:
Rp 1.636.962.800,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Rabu, 16 Januari –Senin, 21 Januari
2019 melalui https://lpse.
kemendagri.go.id/eproc4/

Pekerjaan di Provinsi
DKI Jakarta
■ Pekerjaan: Revitalisasi kawasan
pusat pelatihan olahraga pelajar
ragunan (jasa konsultan manajemen konstruksi)
Instansi: Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Satuan kerja: Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Bidang/sub. bidang: Sesuai bidang
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifikasi: Kecil atau non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 8.991.842.640,00
Nilai HPS paket:
Rp 8.123.145.140,00
Anggaran: APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
(download) dokumen pengadaan
secara elektronik:
Jumat, 11 Januari –Senin, 21
Januari 2019 melalui https://lpse.
jakarta.go.id/eproc/
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya

