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MARK Melebarkan Pasar

■ BISNIS TEREOS FKS

Tereos FKS Bidik
Penjualan Naik 30%

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) mulai memasuki pasar Tiongkok dan Sri Lanka
Agung Hidayat
JAKARTA. PT Mark Dynamics
Indonesia Tbk (MARK) bakal
memperlebar pasar ekspor
pada 2019. Selama ini, produsen cetakan sarung tangan
tersebut mengekspor mayoritas produknya ke Malaysia.
Presiden Direktur PT Mark
Dynamics Tbk, Ridwan Goh,
menyebutkan suplai ke negara jiran tersebut sangat krusial mengingat Malaysia menjadi produsen sarung tangan
dunia yang menguasai pangsa pasar hingga 65%.
Selain Malaysia, urutan
kedua negara yang menjadi
pasar tujuan ekspor produk
MARK adalah Thailand. "Di
luar itu, kami sudah menjajaki dan memasuki pasar baru
di China dan Sri Langka, tapi
persentasenya masih di kisaran 10% (dari penjualan),"
ujar Ridwan kepada KONTAN,
Kamis (22/8).
Lantaran proses penetrasi
pasar baru memerlukan waktu untuk pengujian produk,
maka perkembangan ekspor
ke negara tersebut dilakukan
bertahap. Manajemen MARK
memproyeksikan porsi penjualan ke negara tujuan ekspor
baru akan menjadi 20%-25%
dari total penjualan dalam
beberapa tahun mendatang.
Mengacu laporan keuangan
semester I-2019, pelanggan
terbesar MARK adalah Hartalega NGC Sdn Bhd dan Hartalega SDN Bhd yang berkedudukan di Malaysia. Pelanggan
ini merupakan bagian dari
Hartalega Holding yang memproduksi 34 miliar potong sarung tangan per tahun. Hartalega Holding akan meningkatkan kapasitas produksinya
menjadi 44,6 miliar potong
per tahun pada tahun 2020.
Penjualan ke Hartalega sepanjang paruh pertama tahun
ini berkontribusi 43% dari total pendapatan MARK atau
senilai Rp 76,13 miliar. Dari
total nilai ekspor sepanjang

semester I-2019 yang sebesar
Rp 162,9 miliar, penjualan ke
pelanggan tersebut berkontribusi sekitar 47%.

Orientasi ekspor
Ekspor memang menjadi
orientasi bisnis Mark Dynamics dengan kontribusi sebesar
92,4% dari total pendapatan
bersih semester pertama ta-
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Hingga kini,
MARK telah
menyerap 80%
dari total belanja
modal 2019.
MARK tercatat tumbuh 6,9%
year-on-year (yoy) di semester pertama tahun ini.
Selain menggenjot volume
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ekspor, manajemen Mark Dy- bah kapasitas produksi, hingnamics juga mengerek kapasi- ga kini Mark Dynamics sudah
tas produksi pabriknya.
menyerap dana belanja modal
Sampai saat ini, menurut atau capital expenditure (caRidwan, kapasitas produksi pex) setara 80% dari total aloMARK telah mencapai 610.000 kasi belanja modal tahun ini
unit per bulan dari kapasitas sebesar Rp 50 miliar.
■
tahun lalu yang 540.000 unit
per bulan.
Dia mengemukakan samKinerja Keuangan
pai akhir tahun nanti manajemen Mark Dynamics opPT Mark Dynamics
timistis bakal mencapai Indonesia Tbk (MARK)
kapasitas produksi dengan
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Lemari Es Anyar

KONTAN/Baihaki

Suasana peluncuran lemari es Modena Smart Sensor Refrigerator di Jakarta, Kamis (22/8). Lemari es ini diklaim memiliki
sensor pintar yang mengatur kinerja seluruh fitur agar suhu lemari es tetap stabil.

Mengintegrasikan Merek dengan Kultur Korporasi

D

i antara merek dan
kultur, ada suatu kekuatan. Menggabungkan keduanya akan menciptakan suatu ledakan positif.
Tentu saja, sepanjang merek
dan kultur tersebut juga
memproyeksikan positivitas.
Jadi, pastikan merek dan
kultur organisasi Anda paralel dan serasi saling mendukung.
Pada dasarnya, setiap
merek mempunyai makna
lebih dari sekadar simbol
pembeda yang bisa mempunyai nilai jual luar biasa setelah sosialisasi dan pemasaran super dahsyat. Ingat,
merek yang ideal memancarkan fungsi, nilai tambah
(added value) dan nilai-nilai
sosial (social values) yang
terintegrasi.
Menurut Denise Lee Yohn,
seorang pakar merek, kultur
merupakan unsur penting
dalam proses fusi merek yang
diawali dengan pengalaman
pengguna dan pegawai samasama positif. Salah satu studi
kasus tersohor fusi kultur
dengan merek adalah Amazon.
Penambahan 85.000

orang pegawai di tahun 2016,
Amazon yang berkultur serba
instan, masif dan ketat terhadap pegawai ternyata
mempunyai efek positif terhadap image merek Amazon
bagi konsumen. Ada kesan
keseriusan dan "customers
are taken care of" dari rekrutmen tersebut.
Merek-merek dengan efek
fusi serupa termasuk Starbucks, AirBnB dan Virgin
Group.
Starbucks memberikan
kesan merek yang berstandar
tinggi dan suasana gerai
yang memenuhi lifestyle kekinian. Betapa tidak, setiap
gelas kopi yang disajikan
mempunyai "janji" akan
kualitas di mana pun lokasi
gerai berada.
Merek AirBnB membawa
kultur petualangan dengan
harga terjangkau dan kemudahan-kemudahan praktis di
jutaan kamar nyaman yang
telah diinspeksi seluruh dunia. Kultur inovatif AirBnB
juga terproyeksikan dalam
berbagai kampanye online
mereka.
Virgin Group yang dibangun oleh Richard Branson

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
dikenal super inovatif dan
adaptif terhadap kebutuhan
pasar. Mereka sedang bekerja
keras untuk mengorbitkan
Virgin Galactic dengan the
Spaceship Company dan Virgin Orbit-nya.
Visi mereka termasuk
mempersiapkan turisme luar
angkasa bagi konsumen nonastronot. Bisa dipahami
mengapa merek Virgin Group
memancarkan kecemerlangan ide dan relevansi zaman.
Nah, sebenarnya apa ra-
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Permintaan kayu lapis cenderung melemah,
sedangkan harga jual turun hingga 30%.
David, Wakil Presiden Direktur
PT SLJ Global Tbk (SULI)

hasia strategi merek-merek
tersebut?
Pertama, pastikan kultur
korporasi membawa positivitas. Jauhkan dari gaya komunikasi penuh curiga, negatif dan ketidakjelasan.
Cerminkan positivitas ini
juga dalam setiap kampanye
pemasaran dan komunikasi
internal dan eksternal.
Tentu saja, positivitas
dengan konsumen sangat
penting. Richard Branson
dikenal sangat ramah dan
bersahabat dengan konsumen.
Kedua, rencanakan dan
kreasikan desain-desain produk dan komunikasi yang
menyertakan nilai-nilai (values) organisasi. Merek dan
kultur merupakan satu kesatuan, maka ingatkan semua
stakeholder akan unifikasi
ini. Misalnya, Blue Bird
mengutamakan unsur profesionalitas, kesopanan dan
kejujuran. Google mengutamakan nilai inovatif dan "do
no evil" alias kebaikan.
Ketiga, kultur kerja inspiratif bagi para pegawai. Mereka merupakan salah satu
stakeholder terpenting suatu

korporasi karena tanpa mereka, bisnis tidak bisa berjalan sama sekali.
Konsumen adalah raja,
namun pegawai adalah perdana menteri. Sadari betul
bahwa dua kubu ini saling
melengkapi.
Keempat, ciptakan ritualritual kecil bermakna yang
memotivasi dan memperdalam suasana positif. Bisa
saja dengan "high five" setiap
selesai rapat atau sharing
aktivitas yang membangun
kerja sama tim.
Intinya, bangun merek
Anda dari dalam dengan segala unsur positivitas dan
kerja sama solid memotivasi
dan menginspirasi. Itu semua memang membutuhkan
komunikasi nilai-nilai yang
merata antar pegawai dan
dengan konsumen.
Merek dan kultur dibangun pada waktu yang bersamaan. Keduanya perlu diidentikkan, apabila Anda
masih belum melakukannya.
Untuk itu, ajaklah semua pegawai dan konsumen untuk
merasakannya dengan pengertian dan pelayanan yang
solid.
■

ANTARA/Syifa Yulinnas

Volume permintaan berpotensi terus menanjak.
JAKARTA. Tumbuhnya permintaan pati jagung atau corn
starch di sektor industri membuat PT Tereos FKS Indonesia
(TFI) percaya diri mengerek
target pertumbuhan penjualan
hingga 30%. Padahal di awal
tahun ini, mereka hanya memasang target pertumbuhan
sebesar 20%.
Wajar jika Tereos merasa
percaya diri. Sebab, dari data
tahun lalu, permintaan pati
jagung nasional tercatat mencapai sekitar 600.000 ton. Alhasil, volume permintaan
berpotensi terus menanjak
seiring dengan meningkatnya
kebutuhan industri lainnya.
Laurent Lambert, President
Director PT Tereos FKS Indonesia menjelaskan, penjualan
pada semester I-2019 meningkat dua digit ketimbang periode yang sama tahun lalu. Namun untuk angkanya, dia belum mau membeberkan.
Yang terang, manajemen
Tereos optimistis bisa mencapai peningkatan penjualan
mencapai 30%. Sebab, "Permintaan pati jagung di sektor
industri khususnya dari produk bihun instan dan sweetener terus meningkat," ungkap
Laurent kepada KONTAN,
Kamis (22/8).
Nah, di semester kedua tahun ini, manajemen Tereos
menargetkan bisa mengerek
penjualan di pasar domestik.
Tahun lalu, penguasaan pangsa pasar Tereos di pasar domestik sudah sekitar 20%.
Selain memasok kebutuhan
lokal, Tereos menyuplai produk ke pasar ekspor di berbagai negara, mulai dari regional
ASEAN, Asia Timur hingga
Afrika. Yang terbaru, pada tahun lalu mereka berhasil
mengekspor produk seberat

35.000 ton. "Tahun ini angka
ekspor kurang lebih sama karena kami akan fokus pada
pasar domestik terlebih dahulu," jelas Laurent.
Sementara itu optimisme
Tereos untuk mengerek kinerja penjualan bukan tak punya
tantangan. Saat ini, mereka
menghadapi tantangan terkait
pembelian bahan baku yang
menggunakan kurs dollar
Amerika Serikat (AS). Seperti
diketahui, posisi rupiah terhadap dollar AS masih dibayangi
tren penurunan. Sehingga

Tereos FKS
menghadapi
tantangan berupa
fluktuasi kurs
valuta asing.
ongkos bahan baku yang dikeluarkan lebih besar.
Maka dari itu, Tereos berharap Indonesia dapat mengembangkan pertanian jagung
yang bisa memenuhi kebutuhan industri. Sehingga rantai
pasok industri jagung dalam
negeri berdaya saing dengan
negara lain. "Saat ini biaya
(cost) bahan baku jagung menyumbang 70% biaya produksi
kami," ungkap Laurent.
Manajemen Tereos terus
berupaya agar produknya tetap eksis di pasaran. Mereka
berencana melakukan diversifikasi bisnis lewat inovasi di
berbagai lini produksi. Salah
satunya mengeluarkan sirup
fruktosa (fructose syrup)
atau pemanis di industri makanan dan minuman.
Eldo Christoffel Rafael

■ KINERJA SLJ GLOBAL

Permintaan Lesu,
Bisnis SULI Tertekan
JAKARTA. Produsen kayu lapis PT SLJ Global Tbk (SULI)
harus menggenjot efisiensi
demi mengerek kinerja keuangan. Pasalnya, laju bisnis
SLJ Global hingga semester
pertama tahun ini masih melambat.
Berdasarkan laporan keuangan selama enam bulan
pertama tahun ini, SULI mencatatkan pendapatan bersih
senilai US$ 33,79 juta. Jumlah
itu menurun 23% dibandingkan pendapatan di periode
yang sama tahun lalu senilai
US$ 44,03 juta.
"Permintaan (kayu lapis)
cenderung melemah, sementara harga juga berada di kisaran US$ 500 sampai US$
525 per meter kubik," ujar
David, Wakil Presiden Direktur SULI kepada KONTAN,
Kamis (22/8).
Harga jual tersebut menurun hingga 30% dibandingkan
posisi tahun lalu yang masih
berada di level US$ 800 per
meter kubik (m³). Manajemen
SULI berharap harga jual kayu
lapis tidak mengalami penurunan lebih lanjut di semester
II-2019.
Sebenarnya dari sisi volume
penjualan, David mengaku tidak terjadi penurunan besar.
Hingga semester pertama tahun ini volume penjualan SLJ
Global tercatat sebesar 51.423
m³ atau menurun 1,78% dibandingkan volume penjualan di
periode yang sama tahun lalu
52.357 m³.
SULI merasakan pelemahan
permintaan dari beberapa negara tujuan ekspor, seperti
Amerika Serikat yang berkontribusi US$ 6,63 juta bagi pendapatan bersih atau turun 69%
dibandingkan periode sama
tahun lalu US$ 21,7 juta.

David menilai beberapa negara tujuan ekspor sudah menyetok kayu lapis pada tahun
lalu sehingga mempengaruhi
penurunan permintaan di sepanjang tahun ini.
Sementara untuk pasar Asia
Timur terjadi pertumbuhan
penjualan sebesar 21% year
on year (yoy) menjadi US$
18,12 juta di paruh pertama
tahun ini. Pasar Asia Timur
berkontribusi besar bagi penjualan ekspor SULI di sepanjang periode tersebut dengan
nilai US$ 30,44 juta.
Pada paruh pertama tahun
ini, beban pokok penjualan
SULI naik 8% yoy menjadi US$
33,28 juta. Merosotnya pendapatan dan peningkatan beban
turut menggerus laba kotor
dari US$ 7,85 juta di semester
I-2018 menjadi US$ 509.000
pada semester I-2019.
Sedangkan pos beban lain
tidak mengalami penurunan
signifikan. Dus, SULI membukukan rugi bersih hingga US$
7,71 juta pada paruh pertama
tahun ini. Padahal di semester
pertama tahun lalu mereka
masih membukukan laba bersih US$ 1,63 juta.
David menyatakan manajemen SULI akan mengupayakan efisiensi guna meredam
bottom line yang negatif.
"Kami akan melakukan cost
cutting di beberapa lini untuk
efisiensi," terang dia.
Selain itu SULI sedang menyeleksi produk dengan margin tinggi dan menggenjot
penjualannya sehingga mempengaruhi margin keuntungan
mereka. Dari sisi pabrikasi,
manajemen SULI mengupayakan agar produksi kayu lapis
tidak menurun.
Agung Hidayat

