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Pemerintah pernah memberikan dua kali 
masa perpanjangan waktu eksplorasi.
Susana Kurniasih, Plt Kepala Divisi 
Program dan Komunikasi SKK Migas

■MIGAS ■MANUFAKTUR

Siapa yang tidak kenal 
sandal plastik warna-
warni Crocs (Nasdaq: 

CROX) yang banyak menghi-
asi mal di kota-kota kosmopo-
litan? Digemari tua dan 
muda dari berbagai kalangan, 
Crocs merupakan alas kaki 

kerja, bermain dan berbagai 
aktivitas kasual. Bahkan kini 
memasuki pentas fesyen ber-
gengsi dunia.

Didirikan di Niwot, Colo-
rado pada tahun 2002 oleh 
Scott Seamans, George Boede-
cker Jr dan Lyndon Hanson, 
Crocs yang berlogo buaya ter-
senyum ini diawali dengan 
produk sandal foam dan san-
dal untuk berperahu. Terbuat 
dari bahan closed-cell foam 
resin dengan model yang le-
bar sehingga super nyaman 
dikenakan, telah menjual le-
bih dari 300 juta pasang.

Hebatnya lagi, terlepas 
dari gayanya yang sederha-
na, cenderung "rada bloon" 
dan apa adanya, ada unsur-
unsur jenius yang patut kita 
teladani.

Pertama, fashion state-
ment penting bagi pecinta. 
Setiap produk unggulan pu-
nya pro dan kontra yang sa-
ngat kontras. Crocs merepre-

sentasikan individualitas di 
atas konformitas dan perso-
nalisasi di atas generik. Bebe-
rapa generasi telah menikma-
ti keunikan produk-produk 
Crocs dari kakek-nenek Gene-
rasi Baby Boomer yang me-
makainya untuk berkebun 
hingga generasi cicit Genera-
si Z yang memakainya seba-
gai fashion statement.

Para haters yang "benci" 
desain "buruk rupa" ternyata 
malah mendongkrak merek 
berlogo buaya ini. Di media 
sosial, dapat dijumpai para 
lovers dan haters yang bisa 
jadi sama banyaknya. Publi-
sitas baik dan buruk tetaplah 
publisitas. Dan ini bagi Crocs 
adalah statement penting 
akan kekuatan merek mereka.

Kedua, keberanian re-
strukturisasi. Pada tahun 
2007, Crocs mencapai puncak 
tertinggi dalam popularitas. 
Ia telah menggurita dengan 
berbagai kanal distribusi dan 

lini produk yang luar biasa 
banyaknya yaitu  mencakup 
5.000 SKU. 

Lantas, ketika Great Re-
cession melanda pada 2008, 
jadilah inventaris yang berle-
bihan menjadi beban. Siapa 
lagi yang peduli akan fesyen 
dan membuat statement indi-
vidualitas di kala pekerjaan 
dan tabungan kandas?

Pada 2008 itu juga, Crocs 
merugi US$ 185 juta. Saham-
nya pun turun drastis hingga 
US$ 1 saja. Kerajaan "Buaya" 
ini pun menanggung keban-
jiran inventaris berlebih sela-
ma dua tahun yang perlu se-
gera mereka "singkirkan." 

Sebanyak 80% toko ritel 
Crocs di mancanegara yang 
underperforming pun ditutup 
selamanya. Keberanian re-
strukturisasi menandakan 
change management yang mu-
lai bergigi dan ternyata mem-
buahkan hasil positif di masa 
depan.

Ketiga, fokus kembali ke 
desain dan kenyamanan pe-
makai. Sandal Crocs bertipe 
clog, seperti sandal tradisio-
nal Belanda yang terbuat dari 
kayu merupakan desain tra-
disional yang dikemas secara 
modern dengan bahan closed-
cell foam resin bernama Cros-
lite. Bahan ini mirip plastik 
namun mempunyai pori-pori 
sehingga nyaman dipakai 
untuk bekerja dan beraktivi-
tas yang berkeringat.

Setelah masa kehancuran 
di tahun 2008, Crocs akhir-
nya menyadari bahwa keku-
atan mereka sesungguhnya 
adalah kenyamanan dari de-
sain yang unik dan bahan 
baku berkualitas premium. 
Bisa dipahami, 60% dari sales 
mereka yang mencapai US$ 5 
miliar pada tahun 2019 ber-
asal dari sandal tipe clog ini. 

Keempat, timing tepat ge-
rakan "ugly fashion." Sandal 
tipe clog ini sangat relevan 

dalam tren fesyen atletik san-
tai dan gaya "ugly" di tahun 
2017. Yang penting nyaman 
dipakai tanpa mempedulikan 
hierarki sosial.

Jadilah Crocs bekerja 
sama dengan fashion designer 
kondang dan retailer fastfood 
seperti Balenciaga Cristopher 
Kane, Kiss, KFC dan Peeps 
untuk menelurkan edisi ter-
batas (limited edition). Bahkan 
sandal clog yang didesain 
atas kolaborasi dengan Post 
Malone dijual di StockX se-
harga US$ 1.000. 

Di tahun 2019, Crocs ber-
hasi l  meraup revenue 
US$ 1,23 miliar dengan pen-
jualan 67 juta pasang. Harga 
saham juga melonjak 500%. 
Ini merupakan tahun record 
breaking bagi mereka.

Di tahun 2020 ini, Crocs 
termasuk dalam 12 merek 
footwear terpopuler. Bisa 
jadi, tanpa pandemi, tahun 
ini juga merupakan tahun 

record breaking mereka. Na-
mun Q1 menunjukkan penu-
runan penjualan 5%. 

Kelima, personalisasi 
membidik Generasi Z. Crocs 
bisa menjadi bagian penting 
dalam kehidupan para rema-
ja antara lain karena perso-
nalisasi ikon-ikon "charm" 
lucu yang dapat dipasang di 
lubang-lubang sandal. Nama-
nya Jibbitz.

Dengan ikon-ikon mungil 
ini. Crocs kini menjadi favo-
rit Generasi Z yang dilahir-
kan antara tahun 1995 dan 
2010. Mereka punya preferen-
si mempersonalisasikan pro-
duk-produk generik. Strategi 
yang sangat tepat.

Akhir kata, Crocs bisa ber-
tahan dalam jangka panjang 
karena kualitas bahan baku, 
kenyamanan pemakaian, 
fungsionalitas dan personali-
sasi produk. Mari kita nanti-
kan perkembangan mereka 
selanjutnya.   ■

Crocs, Sandal Plastik US$ 1 Miliar

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

JAKARTA. Produsen alumini-
um ekstrusi, PT HK Metals 
Utama Tbk (HKMU) akan 
menggenjot kembali bisnisnya 
di semester kedua tahun ini. 
Lantaran ada pergeseran seg-
men, pada semester kedua 
tahun ini HKMU akan meng-
andalkan sektor ritel.

Manajemen HKMU meng-
analisis pasar aluminium di 
semester kedua tahun ini akan 
tetap stabil dengan sedikit 
peningkatan pasca pelonggar-
an kebijakan PSBB.

"Namun sepertinya akan 
ada pergeseran segmen dari 
industrial dan project high 
rise building ke segmen peru-
mahan dan renovasi rumah 
tinggal yang didominasi pasar 
ritel," ungkap Jodi Priyono,  
Corporate Secretary PT HK 
Metals Utama Tbk, kepada 
KONTAN, Rabu (12/8).

Selain itu, HKMU melihat 
peluang peningkatan kebu-
tuhan material di tengah pan-
demi korona. Jodi menyata-
kan, ada perubahan tren de-
sain ruang dan bangunan di 
mana sejak era Covid-19 ben-
tuk bangunan pada ruangan 
umumnya didominasi banyak 
sekat-sekat untuk mengako-
modasi social distancing. 

"Beberapa komponen untuk 
pembentukan sekat ruangan 
dan arsitektur jendela untuk 
sirkulasi udara akan didomi-
nasi aluminium ekstrusi," te-
rang Jodi. 

Sementara itu, bicara soal 
proyeksi pendapatan hingga 

akhir tahun ini, HKMU me-
ngatakan ada sedikit perubah-
an porsi antara segmen bisnis 
trading dan manufaktur.

Kategori bisnis manufaktur, 
kata Jodi, perlahan mulai me-
nguat ketimbang segmen bis-
nis perdagangan. Adapun total 
penjualan HKMU pada tahun 
ini tampaknya sulit untuk ber-
tumbuh. "Proyeksi bisnis kami 
tahun ini tampaknya secara 
umum omzet perusahaan 

kami akan lebih rendah diban-
dingkan dengan pendapatan 
tahun lalu. Namun kami cu-
kup optimistis di semester 
kedua 2020," ujar Jodi.

Hingga akhir semester I-
2020, HKMU mencatatkan 
penjualan bersih senilai Rp 
461,41 miliar. Jumlah itu me-
nurun 18% secara tahunan. 

Dari segmen bisnis manu-
faktur sebenarnya terdapat 
kenaikan 30% secara tahunan 
menjadi Rp 240,39 miliar pada 
semester pertama tahun ini. 
Namun segmen bisnis perda-
gangan menyusut 42% secara 
tahunan menjadi Rp 241,01 
miliar.

Agung Hidayat

HKMU Genjot Pasar 
Ritel di Paruh Kedua

Ada pergeseran 
segmen dari 

industri ke pasar 
ritel.
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JAKARTA. Kabar hengkang-
nya kontraktor migas terus 
mengemuka. Adalah mitra 
dari Premier Oil Tuna BV di 
Blok Tuna yakni Vietnam Oil 
and Gas Group (Petroviet-

nam), yang dikabarkan keluar. 
Sebagai gantinya, perusahaan 
asal Rusia menjajaki blok itu.

Pelaksana Tugas Kepala 
Divisi Program dan Komuni-
kasi SKK Migas, Susana Kur-
niasih mengungkapkan, pi-
haknya masih menanti kepas-
tian Premier Oil khususnya 

terkait rencana agenda penge-
boran pada tahun ini. 

"Mereka sudah mempunyai 
usulan kegiatan pengeboran 
dua sumur di 2020, tapi Pre-
mier menyampaikan akan 
mencari partner sebelum me-
lakukan pengeboran," ujar dia 
ke KONTAN, Selasa (11/8).

Kelanjutan Blok Tuna ber-
gantung pada keseriusan Pre-
mier Oil untuk menuntaskan 
komitmen. Susana menjelas-
kan, masa eksplorasi untuk 
kontraktor kontrak kerja 
sama (KKKS) diberikan sela-
ma enam tahun. Perpanjangan 
masa eksplorasi bisa diberi-
kan dengan maksimal tiga ta-
hun. Adapun Wilayah Kerja 
(WK) Tuna telah memperoleh 
masa perpanjangan dua kali 
sejak pertama kali ditandata-
ngani pada 21 Maret 2007.

"Pemerintah pernah mem-
berikan dua kali masa perpan-
jangan waktu eksplorasi dan 
saat ini adalah satu tahun ter-
akhir dari perpanjangan yang 
kedua," terang Susana.

Wakil Kepala SKK Migas, 
Fatar Yani Abdurrahman me-
nyatakan, memang benar ada 
kabar seputar rencana per-
usahaan luar negeri untuk 
masuk menjadi mitra Premier 
Oil di Blok Tuna. "Sejauh ini 
informasi (resmi) dari Pre-
mier Oil belum ada, kami ma-
sih menunggu. Cuma memang 
rencana (mitra baru masuk) 
memang ada," ungkap dia.

Adalah perusahaan migas 
asal Rusia yang berencana 
masuk menjadi mitra Premier 
Oil menyusul kabar hengkang-
nya salah satu mitra di blok 
tersebut. Kendati demikian, 
Fatar belum memerinci hak 
partisipasi yang akan diakuisi-
si oleh mitra baru asal Rusia.

Operator Blok Tuna adalah 

Nasib Blok Tuna Tak Jelas
Petrovietnam, mitra Premier Oil di Blok Tuna dikabarkan hengkang

Filemon A Hadiwardoyo

Perajin Batik Khas Depok

KONTAN/Baihaki

Perajin batik dengan motif khas Depok di Workshop Batik Tradjumas, Depok, Jawa 
Barat, Kamis (13/8). Berbagai motif khas Depok seperti Gong Si Bolong, Belimbing 
Dewa, Tugu Batu dan lain-lain dijual seharga Rp 275.000 hingga Rp 1,5 juta, tergantung 
proses dan desain. Akibat pandemi korona, produksi batik ikut menurun drastis hingga 
tersisa 50% dari kondisi normal.

Premier Oil Tuna BV dengan 
hak partisipasi sebesar 65%.

Fatar menuturkan, pandemi 
Covid-19 turut berimbas pada 
rencana pengeboran oleh Pre-
mier Oil, padahal pengeboran 
dibutuhkan demi memastikan 
rencana pengembangan atau 
plan of development (PoD) 
Blok Tuna. Bukan hanya itu, 
hal ini dinilai bakal berdam-
pak pada kepastian mitra di 
blok tersebut.

Sebagai kilas balik, pada 
2014 Premier Oil menemukan 
potensi cadangan sebesar 100 
juta barel setara minyak 
(mmboe). Bahkan Premier Oil 
menyebutkan saat ini potensi 
Blok Tuna bisa mencapai 100 
juta kaki kubik hingga 150 
juta kaki kubik per hari atau 
million standard cubic feet 
per day (mmscfd).

Pada 2017 lalu, Premier Oil 
dan Petrovietnam telah me-
nandatangani nota kesepa-
haman atau memorandum of 
understanding (MoU) untuk 
penjualan gas dari Blok Tuna 
di Laut Natuna Utara kepada 
Vietnam. Penandatanganan 
MoU ini dilakukan di sela-sela 
Konferensi Tingkat Tinggi 
Kerja Sama Ekonomi Asia 
Pasifik (KTT APEC) tahun 
2017 di Da Nang, Vietnam.

Pemerintah pun telah mem-
berikan jaminan untuk kepas-
tian investasi di perairan Na-
tuna, terlebih lokasi Blok 
Tuna yang berbatasan lang-
sung dengan Vietnam.    ■


