
Keberadaan pabrik bio-CNG bisa menggantikan 
bahan bakar solar di pabrik kelapa sawit.
Andrianto Oetomo, 
Direktur Utama Dharma Satya Nusantara Tbk

■MANUFAKTUR

Para milenial bisa jadi 
kenal dengan Fossil. 
Gayanya santai, cuek, 

namun keren dan kelihatan 
sporty. Namanya boleh fosil, 
tapi bukan berarti pemakai-
nya kayak fosil berjalan lho.

Jam tangan Fossil dikenal 
tahan banting dan modelnya 
timeless. Kasual dan anak 
muda banget. Gaya ini dike-
nal sebagai American Vintage 
Style, ala James Dean tempo 
doeloe. 

Fossil Group ini didiri-
kan oleh kakak beradik Tom 
dan Kosta Kartsotis di Ri-
chardson, Texas pada tahun 
1984. Terhitung 1993, mereka 
telah go public di NASDAQ. 
Terhitung pada awal 1990-
an, mereka telah aktif akuisi-
si beberapa lokasi produksi.

Terhitung akhir 2017, 
mereka mengoperasikan se-
banyak 80 gerai dan 123 toko 
outlet di AS. Di luar Amerika 
Serikat, ada 208 gerai dan 
133 toko outlet. 

Lini produk mereka sen-
diri terdiri dari jam tangan 
dan fashion kontemporer, ter-
masuk aksesoris dan sepatu. 
Tidak mau ketinggalan, da-
lam era the internet of things, 
Fossil meluncurkan smart 
watches di tahun 2017, ter-

masuk lisensi-lisensinya se-
perti Armani, Diesel, Skagen, 
dan Michael Kors.

Jam tangan Fossil me-
raup 70% net sales per tahun. 
Kontribusi pasar Asia Pasifi k 
termasuk tinggi dengan pen-
jualan aksesoris termasuk 
jam tangan mencakup 75% 
penjualan.

Ancaman utama Fossil 
Group terutama berasal dari 
merek-merek fashion yang 
mengeluarkan produk-produk 
serupa, padahal lini utama 
mereka adalah fashion atau 
bahkan merek-merek otomobil 
dan lainnya. Untuk menyia-
sati ancaman ini, jadilah 
Fossil kini dikenal dengan 
strategi fast watches-nya. 

Jadi, ada fast food. Ada 
pula fast fashion. Fossil ada-
lah salah satu pelopor fast 
watches. Harga terjangkau 
dan model yang terus bergan-
ti merupakan inti dari strate-
gi bisnis Fossil saat ini.

Uniknya, merek lisensi 
Michael Kors yang termasuk 
dalam Fossil Group merupa-
kan kompetitor langsung jam 
tangan dan produk-produk 
fashion Fossil. Overlap dua 
merek ini mencapai US$ 396 
juta. Bedanya, konsumen Mi-
chael Kors kebanyakan pe-

rempuan dan pemakai Fossil 
mayoritas pria.

Di pasar Asia Pasifik, 
penggemar diperkirakan 
akan meningkat mengingat 
pasar ini termasuk gandrung 
dengan merek-merek interna-
sional. Namun Fossil Group 
sebenarnya telah mengalami 
penurunan penjualan selama 
empat tahun berturut-turut. 
Pada kuartal keempat 2018, 
revenue hanya mencapai US$ 
787 juta, meleset dari perki-
raan US$ 805 juta.

Mereka tetap berhasil 
mempertahankan profi t mar-
gin dengan konsolidasi gerai-
gerai yang tidak cukup per-
formanya dan menurunkan 
biaya promosi. Diharapkan 
mereka dapat meningkatkan 
penjualan di masa depan 
agar dapat bertahan untuk 
jangka panjang.

Sesungguhnya, apa yang 
menyebabkan pertumbuhan 
Fossil kurang positif, selain 
karena kompetisi?

Pertama, identitas merek 
yang kurang jelas. Diban-
dingkan dengan merek-merek 
fashion kasual lainnya, Fossil 
termasuk tidak begitu jelas 
identitasnya. Memang keli-
hatan unik, macho dan agak 
bernuansa vintage ala James 
Dean. 

Namun, apa lagi selain 
itu semua? Apa pembeda uta-
ma Fossil dibandingkan de-
ngan merek-merek serupa? 
American Vintage mungkin 
merupakan konsep yang agak 
kabur bagi pasar internasio-
nal, mengingat tempo doeloe 
telah lama lewat. 

Kedua, minimnya enga-
gement dengan konsumen. 
Samsonite merek koper super 
tahan banting dikenal lebih 
engage dengan konsumen me-

reka dibandingkan dengan 
Fossil. Padahal, yang perta-
ma bukan produk fashion 
yang dapat digunakan setiap 
saat. 

Fossil Group sendiri ter-
diri dari merek-merek lisensi 
ternama seperti Michael Kors, 
Armani dan Tory Burch. Dan 
setiap merek tersebut punya 
fans tersendiri yang cukup 
fanatik. Alhasil, Fossil malah 
tenggelam. 

Lantas, bagaimana siasat 
Fossil agar dapat bertahan? 
Menggandeng Alphabet, alias 
Google. Senilai US$ 40 juta, 
Fossil menawarkan divisi 
smartwatch mereka. Google 
sendiri tidak memiliki tekno-
logi smartwatch yang secang-
gih Apple. 

Namun detail akuisisi ini 
masih belum begitu disebar-
luaskan, mengingat ada tek-
nologi teranyar. Jadilah Fos-
sil tidak jadi "mati" karena 
ada akuisisi ini. Bagaimana 
nasib Fossil di masa depan, 
kita tunggu saja.

Sepanjang mereka mam-
pu mengikuti perkembangan 
zaman, lebih engage dengan 
konsumen dan meningkatkan 
branding, semestinya Fossil 
mampu bertahan. Mari kita 
tunggu.                  ■

Kisah Sukses Fossil

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

JAKARTA. PT Integra Indoca-
binet Tbk lebih gesit pada tri-
wulan kedua tahun ini. Per-
usahaan yang bergerak di in-
dustri manufaktur kayu dan 
kehutanan itu memperkirakan 
realisasi belanja modal atau 
capital expenditure (capex) 
pada kuartal kedua lebih be-
sar ketimbang kuartal perta-
ma tahun ini. 

Selama tiga bulan pertama 
di tahun ini, Integra Indocabi-
net sudah menyerap 28% dari 
total alokasi capex 2019 yang 
mencapai Rp 200 miliar. De-
ngan kata lain, belanja modal 
hingga kuartal pertama terse-
rap sekitar Rp 56 miliar.

Integra Indocabinet tidak 
secara spesifi k menyebutkan 
nilai penggunaan capex pada 
kuartal kedua. Yang pasti, 
emiten berkode saham WOOD 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tersebut berencana menggu-
nakan dana capex untuk me-
nambah fasilitas produksi tirai 
kayu serta furnitur kombinasi 
antara kayu dan logam. Target 
realisasinya pada triwulan 
kedua tahun ini.

Sejalan dengan kucuran 
dana capex yang lebih besar, 
Integra Indocabinet tentu ber-
harap kinerja keuangan ikut 
terdongkrak. Sepanjang kuar-
tal pertama tahun ini, kinerja 
top line maupun bottom line 
mereka masih tumbuh. 

Penjualan bersih WOOD di 
kuartal I 2019 tumbuh 5,23% 
year-on-year (yoy) menjadi 
Rp 493,03 miliar. Adapun laba 
tahun berjalan naik 4,46% yoy 
menjadi Rp 59,71 miliar.

Meski pertumbuhan kinerja 
selama tiga bulan pertama ta-
hun ini hanya sebesar satu di-
git, manajemen Integra Indo-
cabinet tak khawatir. Pasal-
nya, secara historis penjualan 

Integra Indocabinet baru me-
laju mulai semester kedua. 
"Sejauh ini pencapaian terse-
but masih sesuai dengan ha-
rapan perusahaan," ungkap 
Wang Sutrisno, Direktur Ke-
uangan PT Integra Indocabi-
net Tbk kepada KONTAN, 
Kamis (9/5).

Strategi Integra Indocabinet 
adalah memacu penjualan 
ekspor dan domestik. Kemba-
li mengintip catatan keuangan 
triwulan pertama tahun ini, 
penjualan ekspor masih men-
dominasi, yakni Rp 433,31 

miliar. Adapun sisanya senilai 
Rp 59,72 miliar merupakan 
penjualan di dalam negeri. 

Pasar utama ekspor Integra 
Indocabinet adalah Amerika 
Serikat. Selama ini, tensi pe-
rang dagang antara AS dan 
China justru berefek positif 
bagi WOOD. "Ancaman pe-
ngenaan tarif perang dagang 
yang meningkat dari 10% kem-
bali ke 25%, mengakibatkan 
penguatan dollar AS hampir 
ke semua valuta Asia terma-
suk Indonesia," kata Wang.

Apabila berlangsung lama, 
hal ini berdampak positif bagi 
WOOD. Sebab, pasar AS me-
miliki porsi besar bagi ekspor 
mereka. Apalagi WOOD mem-
perkuat segmen millwork dan 
berhasil meneken kontrak 250 
kontainer per bulan.

Agung Hidayat

WOOD Lebih Kuat 
di Semester Kedua

Secara historis, 
penjualan Integra 

Indocabinet 
mendaki mulai 

semester kedua.

FURNITUR■

JAKARTA. Tren kenaikan pro-
duksi tandan buah segar 
(TBS) dan minyak sawit men-
tah atau crude palm oil (CPO) 
pada tahun lalu menjadi per-
timbangan PT Dharma Satya 
Nusantara Tbk menggelar 
ekspansi kapasitas produksi. 
Tahun ini, perusahaan ini 
akan meningkatkan kapasitas 
pabrik kelapa sawit (PKS) 
menjadi 570 ton per jam.

Dharma Satya sedang me-
nyelesaikan pembangunan 
satu PKS baru dan menambah 
kapasitas satu PKS lama di 
Kalimantan Barat. Masing-
masing PKS akan menyum-
bang kapasitas 30 ton per jam. 
Hingga akhir 2018, DSNG me-
ngoperasikan PKS dengan 
kemampuan 510 ton per jam.

Selain itu, Dharma Satya 
sedang mengawal pemba-
ngunan pabrik bio compres-
sed natural gas (bio-CNG) 
yang berfungsi untuk meng-
olah limbah cair PKS menjadi 
gas metana. Menurut rancang 
bangun, pabrik bio-CNG itu 
memiliki kapasitas 280 meter 
kubik per jam dengan kebu-
tuhan tenaga listrik 1,2 mega-
watt (mw).

Aneka ekspansi tahun ini 
memanfaatkan alokasi dana 
belanja modal atawa capital 
expenditure (capex) Rp 700 
miliar hingga Rp 800 miliar. 
Sumber pendanaannya terdiri 
dari 20% kas internal dan 80% 
pinjaman bank perbankan.

Keberadaan pabrik bio-CNG 
nanti bisa mempengaruhi 
konsumsi bahan bakar untuk 
PKS. "Nantinya akan diguna-
kan untuk menggantikan ba-
han bakar solar di PKS," ujar 
Andrianto Oetomo, Direktur 
Utama PT Dharma Satya Nu-
santara Tbk saat paparan pub-
lik, Kamis (9/5).

Merujuk materi paparan 

publik, sepanjang tahun lalu 
produksi TBS Dharma Satya 
naik 14,91% year on year 
(yoy) menjadi 1,59 juta ton. 
Sementara produksi CPO 
tumbuh 20,79% yoy menjadi 
488.000 ton.

Segmen atas
Tren pertumbuhan produk-

si berlanjut pada kuartal I 
2019. Produksi TBS naik ham-
pir dua kali lipat menjadi 
512.000 ton. Sedangkan pro-
duksi CPO bertambah lebih 
dari 1,5 kali lipat menjadi 
129.000 ton.

Kenaikan produksi sejalan 
dengan membaiknya produk-
tivitas kebun sejak beberapa 
bulan terakhir. Alhasil, perfor-
ma Dharma Satya kembali se-
perti dua tahun yang lalu. 

Faktor lain adalah tambahan 
kontribusi dari perusahaan 
yang diakuisisi akhir 2018.

Namun tahun ini Dharma 
Satya tak hanya berkutat pada 
bisnis sawit. Perusahaan ber-
kode saham DSNG di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tersebut 
juga berencana melebarkan 
target pasar kayu ke segmen 
menengah ke atas demi me-
ngulik margin yang lebih ting-
gi. Target pemasarannya ke 
pasar ekspor.

Kontribusi bisnis kayu ma-
sih jauh di bawah sawit. Na-
mun kedua harga jualnya di-
tentukan pasar global. "Dua 
tahun terakhir keadaan eko-
nomi global dan domestik cu-
kup dinamis dan pilihan kami 
masuk ke pasar kayu yang le-
bih tinggi membuat kami lebih 
stabil," tutur Andrianto.    ■

DSNG Mengerek Produksi
PT Dharma Satya Nusantara Tbk genjot kapasitas pabrik kelapa sawit menjadi 570 ton per jam

Amalia Nur Fitri

Survei Sarapan Sehat

 ANTARA/Audy Alwi

Anggota Dewan Penasehat Nutrisi Herbalife Nutrition Dr Hamid Jan (kiri) dan Senior Director & Country General Manager 
Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi berbincang di sela seminar kesehatan bertajuk Wellness Tour 2019 di Jakarta, 
Kamis (9/5). Pada Wellness Tour ini dirilis temuan hasil survei bertajuk “The Asia Pacifi c Healthy Breakfast Survey 2019”, 
yang mengungkap kombinasi sarapan khas lokal yang dipilih konsumen serta faktor yang mempengaruhinya.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kementerian 
Perhubungan
■ Nama lelang: Pengadaan dan 
pemasangan perlengkapan jalan 
ruas 021 Molosipat (Bts. Prov. 
Gorontalo) – Lambunu s/d ruas 023 
Mepanga – Tinombo (tender ulang)
Instansi: Kementerian Perhubungan 
(Kode Lelang: 55418114)
Satuan kerja: Balai Pengelola 
Transportasi Darat Wilayah XX 
Provinsi Sulawesi Tengah
Bidang/sub. bidang: Sipil/jasa 
pelaksana untuk konstruksi jalan 
raya kecuali jalan layang, jalan, rel 
kereta api, dan landas pacu bandara 
(SI003) yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.018.435.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.018.435.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 8 Mei – Selasa, 14 Mei 2019 
melalui http://lpse.dephub.go.id/
eproc4

Pekerjaan 
di Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat
■ Nama lelang: Review rasionalisasi 
jaringan pos hidrologi WS Ciliwung 
Cisadane
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 52149064)
Satuan kerja: Balai Besar Wilayah 
Sungai Ciliwung-Cisadane
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha / sesuai bidang 
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.450.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.450.000.000,00
Anggaran: APBN

■ Nama lelang: Bantuan teknis 
pemantauan dan evaluasi jalan 
bebas hambatan
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 52315064)

Satuan kerja: Direktorat Jalan Bebas 
Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi 
Jalan Daerah
Bidang/sub. bidang: Jasa konsul-
tansi badan usaha/sesuai bidang 
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.386.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.385.385.144,00
Anggaran: APBN

■ Nama lelang: Penyiapan materi 
teknis peraturan perundang-
undangan bidang air minum
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 52322064)
Satuan kerja: Direktorat Pengem-
bangan Sistem Penyediaan Air 
Minum
Bidang/sub. bidang: Jasa konsul-
tansi badan usaha/sesuai bidang 
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 4.000.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 3.999.941.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik:
Rabu, 8 Mei – Senin, 20 Mei 2019 
melalui https://lpse.pu.go.id/eproc/

Pekerjaan 
di Kementerian 
Pertahanan
■ Nama lelang: Sinkronisasi data 
DPP/GPP
Instansi: Kementerian Pertahanan 
(Kode Lelang: 349482)
Satuan kerja: Pusdatin Kemhan
Bidang/sub. bidang: Jasa lainnya/ 
sesuai bidang pekerjaan yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: Kecil dan non kecil
Pagu paket: Rp 1.493.771.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.487.065.800,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 8 Mei – Rabu, 15 Mei 2019 
melalui https://lpse.kemhan.go.id/
eproc4/

RAPAT umum pemegang saham (RUPS) PT Dharma Satya 
Nusantara Tbk kemarin (9/5) menyetujui pembagian divi-
den tunai tahun buku 2018 sebesar Rp 104,6 miliar atau 
Rp 10 per saham. Total dividen setara dengan 24,88% dari 
laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
alias laba bersih tahun lalu yakni Rp 420,50 miliar.

Sepanjang tahun 2018, sejatinya laba bersih Dharma 
Satya turun 26,94% year-on-year (yoy). Sementara penjual-
an susut 7,75% yoy menjadi Rp 4,76 triliun. 

Kinerja tahun lalu turun karena pada semester II 2018 
ada keterlambatan dalam pendistribusian produk dan mi-
nyak sawit turun hingga level Rp 7,2 juta per ton. "Namun 
margin laba bersih dan margin EBITDA kami hanya turun 
2% berkat efi siensi yang telah kami usahakan," kata Andri-
anto Oetomo, Direktur Utama PT Dharma Satya Nusantara 
Tbk, kemarin.

Sementara penjualan kuartal I-2019 naik 42,38% yoy 
menjadi Rp 1,37 triliun. Laba bersihnya tumbuh hampir 
dua kali lipat menjadi Rp 65,27 miliar.         ■

Dividen Rp 104,6 Miliar

Dok.Integra

Penjualan bersih WOOD di kuartal I-2019 tumbuh 5,23% 
year-on-year (yoy) menjadi Rp 493,03 miliar. 
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