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Untuk tumbuh dan beranjak dari 20% 
sudah cukup berat.
Heribertus Ronny A, Assistant General 
Manager Panasonic Gobel Indonesia

■MANUFAKTUR

Tom Goodwin dari Ze-
nith Media USA mem-
populerkan terminologi 

"darwinisme digital." Dan 
Charles Darwin adalah bapak 
Biologi konsep "survival of the 
fi ttest" dalam seleksi alam.

Diterapkan dalam dunia 
bisnis, pada tahun 1955, Ed-
gar P. Smith memetakan Top 
500 American Companies 
yang diterbitkan di majalah 
Fortune. Setelah 60 tahun, 
ternyata hanya 71 perusaha-
an (dari total 500) tersebut 
yang masih berdiri.

Artinya, 429 perusahaan 
lainnya telah tutup pintu dan 
tidak lagi beroperasi karena 
satu dan lain hal. Yang pasti, 
karena mereka tidak lagi 
menghasilkan keuntungan. 
Menggunakan analogi Dar-
win, maka yang survive kare-
na fi t dalam dunia digital era 
internet zaman now hanya-
lah 71 perusahaan. 

Lantas, apakah bisnis 
yang "go digital" pasti akan 
survive? Belum tentu, karena 
membutuhkan strategi-strate-
gi diruptif.

Minimal ada lima strategi 
yang sangat menentukan sur-

vival ala Darwinisme di era 
ini. Pertama, terus-menerus 
membangun terobosan secara 
disruptif walaupun sering 
kali "kanibalistik." Beranikan 
diri untuk memodifi kasi apa 
yang telah ada dengan taktik-
taktik baru. 

Tentu saja ini membutuh-
kan kejelian dalam mengang-
kat hal-hal baru dari yang 
"belum ada" menjadi "ada." 
Berbagai model bisnis yang 
10-20 tahun lalu belum ada, 
kini telah merajalela seiring 
dengan informasi, misalnya 
video streaming, jasa-jasa via 
aplikasi dan berbagai cloud-
based apps.

Kedua, ringan saja berge-
rak, jangan terbeban. Bisa 
saja berbagai inovasi menja-
di add-on di masa depan, na-
mun diawali dengan sesuatu 
yang termasuk kategori 
"aman" dan "konservatif." 
Dan ini bisa saja masih da-
lam fase "riset," namun sudah 
diberanikan untuk beta tes-
ting.

Keberanian untuk menco-
ba sesuatu yang sama sekali 
baru membutuhkan energi 
ekstra. Terkadang, di era pe-

nuh ansietas dan ketidakpas-
tian ini, kita perlu punya 
"cadangan" kesabaran dan 
ketabahan. Beri waktu untuk 
suatu konsep bekerja, namun 
jangan terlalu lama hingga 
bertahun-tahun. Gunakan 
milestone wajar.

Ketiga, fokus ke core com-
petencies alias hal-hal yang 
menjadi keistimewaan Anda. 
Inovasi tetap perlu, namun 
yang menjadi bisnis inti se-
mestinya tetap dipelihara 

dengan baik. Kerahkan R&D 
optimal agar produk inti se-
makin naik kelas dalam kon-
teks kualitas dan kekinian 
secara sains. Sebagai contoh, 
skincare zaman now sangat 
terjangkau harganya. Cukup 
dengan belasan ribu rupiah 
saja, kualitas produk sangat 
bersaing dengan yang jutaan 
rupiah. Ini karena produk 
inti yang semakin tinggi kua-
litasnya secara sains.

Keempat, bersandar kepa-
da sains, namun bergerak 
dengan seni. Baik produk inti 
maupun add-on perlu bersan-
dar kepada sains. Artinya, 
selalu update dengan hal-hal 
terbaru di dalam industri 
yang bersangkutan.

Ini membutuhkan kese-
diaan belajar. Jangan sampai 
bisnis Anda menjadi seperti 
Kodak atau Sony yang tidak 
kompetitif lagi di dalam in-
dustri asal mereka. Memang 
dua merek besar ini masih 
ada, namun mereka tidak 
lagi fokus pada produk awal 
yang menyukseskan mereka. 

Kelima, pemasaran tetap 
dibutuhkan. Ini merupakan 
cara mendiseminasi infor-

masi mengenai produk dan 
kualitasnya kepada masyara-
kat luas. Jadi, tanpanya, 
akan sangat sulit dikenal. 
Padahal, dalam bisnis, keku-
atan branding sangat menen-
tukan sukses. 

Penggunaan sosmed se-
ring kali dipandang enteng, 
padahal dengan tweaking 
strategi yang tepat, bisa jadi 
Instagram merupakan tempat 
menjala konsumen baru dan 
komunikasi dengan konsu-
men lama. 

Darwinisme digital bu-
kanlah momok yang perlu di-
takuti. Pandang ini sebagai 
sarana jalan pintas yang ti-
dak ada 20 tahun yang lalu. 
Cukup dengan menjadi orga-
nisasi yang fit, Anda bisa 
menguasai pasar dunia via 
internet. Tentu saja ini mem-
butuhkan stamina maraton 
jangka panjang.

Sepanjang selalu membu-
ka mata akan kesempatan 
yang ada dan mengintegrasi-
kan teknologi berstandar 
sains dengan sebaik mung-
kin, niscaya bisnis Anda sur-
vive sebagai the fi ttest. Opti-
mis di tahun 2020.  ■

Darwinisme Digital 2020

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Panasonic Mengerek 
Pangsa Pasar AC
JAKARTA. PT Panasonic Go-
bel Indonesia bakal mengerek 
pangsa pasar alat pendingin 
ruangan atau air conditioner 
(AC). Salah satu strateginya 
adalah menambah lima line 
up baru mulai April 2020.

Assistant General Manager 
Panasonic Gobel Indonesia, 
Heribertus Ronny Ardiyanto 
menjelaskan, tahun lalu PT 
Panasonic Manufacturing In-
donesia melakukan relokasi 
pabrik AC dari Malaysia ke 
Indonesia. "Utilitas pabrik 
yang baru tersebut sudah 80% 
dan kemungkinan akan terus 
ditingkatkan kapasitas pro-
duksinya," jelas dia kepada 
KONTAN, Kamis (23/1). 

Adapun relokasi pabrik ter-
sebut untuk memperkuat pa-
sar Indonesia, karena renca-
nanya site ini akan mempro-
duksi line up baru di segmen 
pendingin ruangan. Namun 
Ronny masih merahasiakan 
modelnya seperti apa.

Yang terang, ada lima varian 
baru untuk segmen residensi-
al, sehingga total jenis pendi-
ngin ruangan untuk kebutuh-
an perumahan saat ini seba-
nyak 40 hingga 50 jenis. 
Dengan menambah varian ini, 
manajemen Panasonic meng-
harapkan pangsa pasarnya 
ikut bertumbuh. 

Ronny mengklaim, saat ini 
market share produk AC Pa-
nasonic sekitar 18%-20%. 
Hingga tahun fi skal 2021, yak-
ni Maret 2021, pangsa pasar 
AC ditargetkan bisa tumbuh 
menjadi 22%. "Untuk tumbuh 
dan beranjak dari 20% sudah 
cukup berat mengingat Pana-
sonic sudah masuk urutan 
tiga terbesar pangsa pasar se-
Indonesia," dia mengakui.  

Ronny tidak menampik, da-
lam jangka waktu menengah 
(mid-term) Panasonic akan 
menanamkan investasi demi 
mengembangkan pabrik ter-
sebut. Meski tidak membeber-
kan perincian nilai investasi-
nya, Ronny bilang, langkah ini 
menjadi komitmen Panasonic 
Gobel Indonesia untuk men-
ciptakan lapangan kerja dan 

menyerap tenaga kerja lebih 
banyak. Alhasil, keberadaan 
pabrik tersebut juga bisa me-
ngembangkan industri elek-
tronik dalam negeri, bukan 
hanya aktivitas trading seper-
ti importir. 

Ronny memaparkan, target 
pertumbuhan pangsa pasar 
juga melihat kondisi industri 
elektronik dalam negeri yang 
sedang melandai. Kondisi 
ekonomi global menjadi tan-
tangan terberat. Apalagi, im-
por elektronik khususnya 
pendingin ruangan dari China 
semakin masif. Tak ayal, pro-
duk elektronik China yang le-
bih murah harganya memban-
jiri pasar Indonesia. 

Meski begitu, Ronny bilang,  
Panasonic mempunyai kele-
bihan tersendiri untuk mema-
suki pasar domestik. Caranya,  
menawarkan produk yang se-
suai dengan kebutuhan ma-
syarakat. Ambil contoh, pro-
duk AC yang bisa tetap digu-
nakan meski daya listrik 
rendah atau hanya dengan te-
gangan 165 volt. 

Panasonic juga memanfaat-
kan penjualan musiman yang 
tumbuh saat kemarau. Ada-
pun cara lainnya, mengikuti 
pertumbuhan infrastruktur 
seperti pabrik dan hunian 
yang masif dikembangkan di 
Indonesia. Tak hanya itu, Pa-
nasonik terus meningkatkan 
kualitas AC dengan memper-
baiki sisi sumber daya manu-
sia di Indonesia, misalnya 
melalui Kompetisi dan Sertifi -
kasi Instalasi, Reparasi dan 
Brazing AC yang diselengga-
rakan Panasonic Air Conditio-
ning Training Centre (PACT).

Arfyana Citra Rahayu 

JAKARTA. Pemerintah sedang 
menggodok skema penurunan 
harga gas industri. Kebijakan 
tersebut diharapkan bergulir 
mulai Maret tahun ini. Alhasil, 
wacana penurunan harga gas 
menjadi stimulus bagi industri 
kaca lembaran. Para pelaku 
industri pun semakin agresif 
menggenjot kinerja bisnis di 
sepanjang tahun ini.

Selama ini Asosiasi Kaca 
Lembaran dan Pengaman 
(AKLP) menyatakan kontri-
busi gas bumi terhadap biaya 
produksi kaca mencapai 28%. 

Yustinus Gunawan, Ketua 
AKLP mengatakan bahwa pe-
nurunan harga gas pasti ber-
dampak pada pertumbuhan 
industri kaca lembaran lantar-
an biaya produksi akan sema-
kin efi sien.

Kondisi industri kaca pada 
tahun lalu, menurut Yustinus, 
masih tumbuh meski di bawah 
pertumbuhan ekonomi nasio-
nal. Dengan asumsi penuru-
nan harga gas industri terwu-
jud pada Maret nanti, Asosiasi 
memproyeksikan pertumbuh-
an industri kaca lembaran 
bisa berada di level 7%-7,5% 
pada tahun ini.

"Permintaan kaca lembaran, 
pengaman dan olahannya di-
perkirakan meningkat seiring 
pertumbuhan sektor properti, 
termasuk pengejaran mengu-
rangi backlog perumahan se-
kitar 10 juta unit dan target 
ekspor mobil utuh sebanyak 
250.000 unit pada tahun 2020 
ini," terang Yustinus kepada 
KONTAN, Kamis (23/1).

Selain itu, Asosiasi menilai 
penurunan harga gas berpo-
tensi merangsang para pelaku 
industri untuk menambah ka-
pasitas produksinya. Adapun 
dampak efi siensi ini bagi bis-
nis di domestik akan efektif 
terasa dalam kurun waktu dua 
hingga tiga bulan setelah har-
ga gas menyusut. 

 Sementara untuk daya sa-
ing di pasar luar negeri, Aso-
siasi memperkirakan mungkin 

perlu waktu lima hingga enam 
bulan setelah aturan harga 
gas baru diaplikasikan. Kelak, 
volume ekspor kaca lembaran 
Indonesia bakal menanjak. 

Produsen seperti PT Mulia 
Industrindo Tbk (MLIA) juga 
melihat potensi peningkatan 
ekspor dengan rencana penu-
runan harga gas tersebut. 
Henry Bun, Corporate Secre-
tary PT MLIA mengklaim, se-
lama ini produsen kaca Indo-
nesia kalah bersaing dengan 
negara lain karena harga gas 
yang tidak kompetitif. "Ham-
pir 26% komponen produksi 
dari gas, kalau turun (harga) 
tentu berdampak baik karena 
cost ikut turun," sebut dia ke-
pada KONTAN, kemarin.

Pada tahun lalu, porsi eks-
por MLIA mencapai 27% dari 
total pendapatan. Adapun pa-

sar ekspor Mulia Industrindo 
meliputi Filipina, Malaysia, 
Vietnam dan Australia. Se-
mentara tahun ini, Henry 
memproyeksikan porsi eks-
por berpotensi naik menjadi 
30%-35%. 

Menambah produksi
Jika realisasi penurunan 

harga gas cepat terjadi, pelaku 
usaha seperti MLIA akan lebih 
bergairah menambah kapasi-
tas produksi. Saat ini MLIA 
mempersiapkan pembangun-
an tiga lini produksi baru un-
tuk botol kaca dan glass block. 
"Rencananya lini produksi 
baru tersebut beroperasi April 
ini," kata Henry. Jumlah kapa-
sitas lini baru ini akan me-
nambah kapasitas produksi 
MLIA menjadi 1.945 ton per 

hari atau 709.000 ton per ta-
hun.

Manajemen MLIA optimistis 
usai penurunan harga gas, 
bisnis kaca bakal naik kemba-
li. Di tahun lalu, bisnis kaca 
MLIA belum memperlihatkan 
pertumbuhan besar, dimana 
penjualan pada kuartal III 
2019 menyusut lebih dari 1,5 
kali lipat year on year (yoy) 
menjadi Rp 2,89 triliun. 

Laba bersihnya terkoreksi 
hampir dua kali lipat menjadi 
Rp 75,31 miliar. Di sepanjang 
2019, mereka berharap mam-
pu membukukan penjualan 
Rp 4,1 triliun dan laba bersih 
Rp 100 miliar. 

Emiten lain seperti PT 
Asahimas Flat Glass Tbk 
(AMFG) lebih memilih me-
ningkatkan utilitas pabriknya 
pada tahun ini. Rusli Pranadi, 

Direktur AMFG sempat me-
ngatakan pihaknya mengupa-
yakan utilitas pabrik tahun ini 
mencapai level 90%.

Tahun lalu, pabrik AMFG 
memiliki utilitas sekitar 80% 
dari total kapasitas terpasang 
420.000 ton per tahun. Ke-
mungkinan belum ada renca-
na ekspansi besar dalam wak-
tu dekat, lantaran AMFG da-
lam lima tahun terakhir telah 
menggelontorkan dana besar.

Mereka menggunakan dana 
itu untuk mendukung proyek 
besar, yakni merelokasi seka-
ligus menambah kapasitas 
pabrik AMFG dari semula di 
Ancol Jakarta ke Cikampek 
Jawa Barat. Tahun ini, AMFG 
menyiapkan dana belanja mo-
dal US$ 10 juta-US$ 15 juta 
yang sebagian besar untuk 
merawat lini produksi.      ■

Memoles Bisnis Kaca
Berharap harga gas industri menyusut, industri kaca lembaran yakin bisa semakin efisien

Agung Hidayat

Revitalisasi Laboratorium

Dok. Semen Indonesia

Direktur Engineering & Project Semen Indonesia Tri Abdisatrijo (ketiga dari kiri) bersama Gubernur Sumatra Barat Irwan 
Prayitno (kiri) meninjau Laboratorium Material dan Struktur Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatra Barat, Kamis 
(23/1). Revitalisasi Laboratorium senilai Rp 1 miliar tersebut berasal dari dana bantuan Semen Indonesia dan merupakan 
bentuk komitmen mereka mendukung pengembangan SDM yang unggul.

Rencananya, 
Panasonic akan 
menambah lima 
varian baru AC 

tahun ini.

Gerai

Semen Baturaja Jual 
White Clay Ke Pabrik Pusri

JAKARTA.  Pendapatan PT Semen Baturaja Tbk berpoten-
si meningkat tahun ini. Emiten berkode saham SMBR ini 
berhasil mendapat satu pelanggan baru, yakni PT Pupuk 
Sriwidjaja (Pusri) Palembang. SMBR akan memasok white 
clay atau tanah liat ke pabrik Pusri sepanjang tahun 2020.

Kedua pihak sudah menandatangani surat perjanjian jual 
beli white clay Selasa (21/1) di gedung Auditorium Musi 
Diklat Pusri Palembang. Pasokan white clay menjadi salah 
satu bahan baku untuk produksi pupuk NPK di Pusri. Se-
belum menjual ke Pusri, SMBR sudah mulai memasarkan 
white clay ke sejumlah perusahaan sejak tahun lalu. 

Vice President Corporate Secretary Semen Baturaja, 
Basthony Santri menjelaskan, Semen Baturaja telah mela-
kukan uji coba penjualan white clay tahun 2019 lebih dari 
6.000 ton. "Di tahun 2020 ini, Semen Baturaja menargetkan 
penjualan white clay sebanyak 50.000 ton," jelas Basthony 
saat dihubungi KONTAN, Rabu (22/1). 

White Clay yang akan dipasok ke Pusri berasal dari tam-
bang dan pabrik milik SMBR serta telah melalui proses 
produksi dan kontrol kualitas. Dalam keterangan tertulis, 
Direktur Utama SBMR Jobi Triananda Hasjim optimistis 
kerjasama ini akan lebih menguntungkan kedua perseroan 
khususnya bagi Pusri. Dari segi biaya transportasi akan 
lebih efi sien karena lokasinya yang berdekatan.

Arfyana Citra Rahayu

Dua Kelinci Bidik Penjualan 
Tumbuh 20% Tahun Ini

JAKARTA. PT Dua Kelinci optimistis bisa mencatatkan 
pertumbuhan penjualan pada tahun ini. Tidak tanggung-
tanggung, manajemen Dua Kelinci berharap bisa membu-
kukan pertumbuhan penjualan di atas 20% dibandingkan 
tahun lalu.

Optimisme ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, produsen 
makanan ringan yang dikenal melalui snack kacang Dua 
Kelinci ini baru saja meneken kerjasama kemitraan dengan 
klub sepakbola asal Spanyol, Real Madrid, kemarin. Kerja-
sama ini diharapkan bisa membangun kedekatan antara 
Dua Kelinci dan fans Real Madrid di Indonesia. Apalagi 
Indonesia memiliki jumlah basis penggemar Real Madrid 
yang tak sedikit. Berdasarkan catatan Dua Kelinci, terda-
pat 16,84 juta penggemar Real Madrid di Indonesia. 

Angka ini dihitung berdasarkan jumlah follower akun-
akun resmi Real Madrid di beberapa kanal sosial media 
seperti Facebook, Istagram, Twitter dan Youtube. Angka 
ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan basis fans 
Real Madrid terbesar di dunia. 

Melalui hubungan kemitraan ini, Dua Kelinci memperki-
rakan porsi ekspor tahun ini bisa meningkat di atas 10% 
dalam total penjualan. Sebelumnya, sebanyak 90% penjual-
an Dua Kelinci memang masih berasal dari penjualan di 
pasar domestik. “Kami berharap penjualan dapat tumbuh 
dobel digit,” jelas Direktur Pemasaran PT Dua Kelinci, 
Theo T Gazali, kemarin. 

Muhammad Krishna Prana Julian


