
12 INDUSTRI
Kontan Jumat, 19 Maret 2021

Di tengah kondisi ini, logikanya harus ada 
penyesuaian harga.
Daniel Suhardiman, Sekretaris Jenderal 
Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel)

■MANUFAKTUR ■JASA

BTS kembali menggem-
parkan dunia dengan 
nominasi American 

Music Award alias piala 
Grammy 2021 untuk kategori 
Best Pop Duo or Group Perfor-
mance untuk lagu single Dy-
namite. Di pengujung 2020, 
mereka juga telah meluncur-
kan album berjudul BE. 

Selain prestasi seni, BTS 
juga memiliki impak luar 
biasa terhadap perekonomian 
makro dan dunia finansial 
Korsel, bahkan global. Para 
bintang K-Pop telah bermeta-
morfosis menjadi model bis-
nis berbasis intellectual pro-
perty (HAKI) dengan daya 
serap super masif ke seantero 
jagat. 

Produk-produk pop cultu-
re Korea adalah 3rd largest 
export dan 2nd fastest growing 
industry dari Korsel. It's safe 
to say that Hollywood saja ti-
dak sedemikian sistematis 
dalam membangun kepopule-
ran merek bintang pop cultu-
re. 

K - P o p  m e r u p a k a n 
benchmark yang sangat patut 
diperhitungkan dalam kan-
cah bisnis internasional. Dan 
IPO sudah merupakan path 
yang cukup umum bagi para 
bintang K-Pop.

Ketujuh anggota BTS yai-
tu RM, Jim, Suga, J-Hope, Ji-
min, V dan Jung Kook terse-

but merupakan anggota grup 
asal Korea dan bintang K-Pop 
pertama yang mendapatkan 
nominasi di ajang interna-
sional tersebut. 

Single "Life Goes On" yang 
diluncurkan November 2020 
lalu, merupakan katalis se-
hingga mereka berhasil me-
menangkan nominasi Piala 
Grammy.

Single tersebut merupakan 
lagu yang bukan berbahasa 
Inggris namun berhasil me-
naklukkan hati para pengge-
mar di berbagai negara du-
nia. Buktinya, lagu tersebut 
merupakan lagu non-Inggris 
pertama yang segera melesat 
cepat di Billboard Hot 100. 
Dalam tiga bulan, tiga lagu 
BTS berhasil menaklukkan 
anak tangga Billboard terse-
but. Dan ini hanya bisa tersa-
ingi oleh Bee Gees dan The 
Beatles 40-an tahun yang 
lampau.

Ternyata, bukan hanya 
ketenaran dengan top chart di 
120 negara yang membawa 
keuntungan finansial bagi 
record label dan grup. Namun 
ekonomi makro Korea Selatan 
sendiri sangat terbantu. Eks-
por pakaian jadi, kosmetik 
dan food/beverage naik seca-
ra cukup signifikan, baik 
yang didutabesari oleh BTS 
maupun tidak.

Kenaikan ekspor pakaian 

dari Korsel telah naik 0,18%, 
kosmetika 0,72%, dan food 
and beverage 0,45% untuk se-
tiap 1 index point peningkat-
an awareness tentang BTS. 
Demikian hebatnya, menurut 
Hyundai Research Institute.

Terhitung 2017, satu dari 
setiap 13 turis yang berkun-
jung ke Korea Selatan adalah 
atas pengaruh BTS. Dan jum-
lah ini mencapai 800.000-an 
pengunjung per tahun. 

Jadilah BTS ambassador 
kampanye turisme. Misalnya, 
Namsam Tower dan Banpo 
Bridge menjadi sangat popu-
ler sebagai efek dari keberha-
silan kampanye tersebut. Dan 
setiap turism spot di Korsel 

tiba-tiba jadi "seksi" dan nge-
hit banget. 

Diprediksikan BTS akan 
membawa US$ 48 miliar lagi 
bagi ekonomi Korea Selatan 
pada tahun 2023. Per tahun, 
BTS telah memasukkan US$ 
3,6 miliar plus US$ 1 miliar 
consumer export Korea. Se-
dangkan PDB (pendapatan 
domestik bruto) Korea Sela-
tan hanya mencapai US$ 1,6 
triliun pada 2020. 

Para anggota BTS sendiri 
merupakan pemegang saham 
Big Hit Entertainment yang 
telah IPO bulan Oktober 2020 
lalu. Di Korea Exchange, IPO 
berhasil menggalang US$ 840 
juta, yang merupakan IPO 
terbesar dalam tiga tahun 
terakhir dengan IPO price 
US$ 118 dan opening share 
US$ 236. 

Valuasi Big Hit sendiri 
mencapai US$ 7,5 miliar 
atau 8,7 triliun won. CEO Big 
Hit yaitu Bang Si-hyuk yang 
mengantongi 35% saham, 
kini diestimasikan memiliki 
net worth US$ 3,2 miliar. Se-
dangkan masing-masing 
anggota BTS mengantongi 
68.000 saham. Bisa dipaha-
mi mengingat BTS telah 
membawa setidaknya US$ 
500 miliar revenue di sepan-
jang tahun 2019.

Di era pandemi ini, ketika 
perusahaan-perusahaan en-

tertainment mengalami kele-
suan, BTS dan Big Hit malah 
meningkat tajam penerima-
annya. Bahkan 75% dari total 
revenue berasal bukan dari 
penjualan musik, namun 
dari endorsements, merchan-
dising, licensing dan auxiliary 
products. 

Fenomena K-Pop dan K-
Wave sangat menarik untuk 
dijadikan studi-studi kasus 
mengingat mereka sangat so-
phisticated dalam mengguna-
kan sosmed untuk pemasaran 
efektif dan efi sien. BTS Army 
yang terdiri dari 100 juta 
orang sendiri merupakan se-
kelompok fan fanatik yang 
sangat berperan dalam mem-
viralkan dan memobilisasi 
apa pun yang dilakukan dan 
disebarkan oleh grup. 

Jadi, kesimpulannya, se-
tiap bentuk intellectual pro-
perty dapat dijadikan produk 
utama dengan berbagai pro-
duk-produk auxiliary sebagai 
hybrid fullstack cash cow bagi 
entertainment companies. 

Modalnya adalah training 
keras para calon bintang dan 
disiplin ketat ala militer, 
penggunaan data analitiks 
untuk mengulangi setiap titik 
sukses dan evangelisasi masif 
dalam jumlah duplikasi ra-
tusan juta titik agar popula-
ritas membawa profit yang 
infi nite.                  ■

BTS dan IPO Bintang K-PopBTS dan IPO Bintang K-Pop

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Bisnis Ban Mulai 
Menggelinding

JAKARTA. Produsen ban se-
makin mantap menjalani ta-
hun 2021. Dampak pandemi 
korona mulai mereda seiring 
langkah pemerintah mengu-
curkan insentif otomotif. 

Direktur Utama PT Goodye-
ar Indonesia Tbk (GDYR) 
Randeep S. Kanwar menilai, 
dengan adanya perbaikan di 
akhir tahun 2020, mereka op-
timistis kinerja bisnis tahun 
ini berangsur meningkat, se-
iring sejumlah kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah. 

“Kami berharap dengan per-
baikan ekonomi akan terjadi 
peningkatan di kuartal ketiga 
dan keempat tahun ini, ditam-
bah program vaksinasi. Kami 
mengharapkan tahun ini lebih 
baik dari 2020, meski tidak 
sama dengan kondisi tahun 
2019,” ujar dia, Rabu (17/3). 

Perbaikan kinerja bisnis 
Goodyear Indonesia sebenar-
nya sudah terlihat sejak kuar-
tal III 2020. Kala itu, laju pro-
duksi GDYR kembali normal 
dan dapat  melakukan proses 
produksi sebanyak enam kali 
dalam seminggu. 

“Saat ini kami berproduksi 
enam hari seminggu dan itu 
adalah sesuatu yang normal 
dan menjadi lebih baik di 

2021,” terang Randeep. GDYR 
juga menggarap pasar ekspor 
dengan porsi 40%-45% terha-
dap total penjualan. 

Sementara itu Presiden Di-
rektur PT Multistrada Arah 
Sarana Tbk, Steven Vette me-
ngatakan, prospek bisnis di 
sepanjang tahun ini akan lebih 
baik dibandingkan tahun lalu. 
"Permintaan ban mulai meng-
arah ke kondisi normal karena 
tahun lalu turun sekali. Faktor 
pendorongnya karena aktivi-
tas bisnis mulai dibuka kem-
bali sehingga pasar bergerak. 
Di sisi lain, sentimen pasar 
akan jauh lebih baik dengan 
adanya progres program vak-
sinasi nasional," ucap dia.

MASA merasakan sentimen 
positif ini dari pasar domestik 
maupun mancanegara. Steven 
bilang, prospek bisnis di Indo-
nesia akan lebih baik, terlihat 
dari akhir 2020 perlahan-lahan 
permintaan mulai pulih.

Saat ini hampir 70% penjual-
an ekspor MASA menyasar 
pasar  Amerika Utara. Negara 
tujuan ekspor terbesar selan-
jutnya adalah Eropa dan Asia 
yang komposisi penjualan ke-
duanya hampir sama.

Vina Elvira, Arfyana Citra 

JAKARTA. PT United Tractors 
Tbk menyebutkan, berakhir-
nya kontrak anak usaha mere-
ka, PT Pamapersada Nusanta-
ra, dengan Grup Adaro Energy 
(ADRO) tidak akan mempe-
ngaruhi rencana kerja di masa 
mendatang. 

Sekretaris Perusahaan PT 
United Tractors Tbk, Sara 
Loebis menekankan berakhir-
nya kontrak Pamapersada su-
dah masuk proyeksi United 
Tractors pada rencana kerja 
2021. Alhasil, realitas itu tidak 
mengubah rencana dan stra-
tegi bisnis tahun ini. Apalagi, 
target 2021 sudah mengako-
modasi atau memperhitung-
kan selesainya kontrak Pama 
di pertengahan tahun ini.

"Secara paralel kami tetap 
aktif mencari peluang baru, 
baik dari proyek yang ada saat 
ini, maupun peluang proyek 
baru," ungkap Sara kepada 
KONTAN, Rabu (19/3).

Selain itu, Sara menyatakan 
porsi produksi Pamapersada 
di Grup Adaro mewakili 8% 
dari total produksi Pamaper-
sada. Adapun kontribusi Pama 
ke UNTR tahun ini diyakini 
masih akan stabil di kisaran 
45%-48%. Pada tahun lalu, Pa-
mapersada meraih pendapat-
an bersih Rp 29,21 triliun seta-
ra 48,4% total pendapatan 
bersih UNTR di 2020.

"Tanpa selesainya kontrak 
dengan Adaro pun peluang 
kontrak baru selalu kami rin-
tis, namun saat ini belum da-

pat kami sebutkan," jelas dia. 
Head of Corporate Com-

munication PT Adaro Energy 
Tbk, Febriati Nadira menje-
laskan, berakhirnya kontrak 
Adaro Indonesia (anak usaha 
ADRO) dengan Pamapersada 
Nusantara pada 31 Juli nanti, 
membuat ADRO menggelar 
lelang ulang pekerjaan terse-
but. Akhirnya terpilih PT Bu-
kit Makmur Mandiri Utama 
(BUMA), anak usaha PT Delta 
Dunia Makmur Tbk (DOID), 
melalui proses tender kompe-
titif. "Baik Pamapersada mau-
pun BUMA telah terbukti 
memberikan jasa pertambang-

an yang andal dan kompetitif 
bagi Adaro selama 20 tahun 
atau lebih," kata dia, kepada 
KONTAN, Rabu (17/3).

BUMA diyakini dapat me-
menuhi persyaratan kinerja 
sesuai kontrak. Selain itu, 
ADRO berharap iklim bisnis 
ke depan semakin memperku-
at daya saing dan kendalan 
Adaro Indonesia sebagai pro-
dusen batubara.

Intan Nirmala Sari

Dok. KONTAN

Akhir kontrak tersebut tidak akan mempengaruhi rencana kerja 
perusahaan ke depan.

Anak UNTR Mencari 
Peluang Kontrak Baru

DOID terpilih 
sebagai 

kontraktor 
tambang 

batubara ADRO.

KONTRAK PERTAMBANGAN■

JAKARTA. Industri elektronik 
nasional berupaya menjaga 
stabilitas harga jual produk 
akibat tekanan sejumlah fak-
tor. Tantangan itu mulai dari 
kelangkaan kontainer, pele-
mahan rupiah terhadap dolar 
AS, hingga kenaikan harga 
bahan baku. 

Saat ini kurs rupiah berge-
rak di atas Rp 14.000 per dolar 
AS. Kondisi tersebut menjadi 
tantangan bagi produsen ba-
rang elektronik lokal karena 
mayoritas bahan baku masih 
berasal dari luar negeri. 

Sekretaris Jenderal Gabung-
an Pengusaha Elektronik (Ga-
bel), Daniel Suhardiman men-
jelaskan, rata-rata komponen 
bahan baku elektronik yang 
diimpor masih di kisaran 60% 
sampai 70%. Angka itu hampir 
merata di seluruh kategori 
barang elektronik. Dengan 
komposisi importasi kompo-
nen yang masih dominan, 
maka sentimen negatif yang 
terjadi di dunia saat ini berpe-
ngaruh besar terhadap indus-
tri elektronik dalam negeri. 

Daniel mengatakan, ada se-
jumlah faktor yang menjadi 
tantangan besar bagi industri 
elektronik Indonesia. Perta-
ma, biaya kontainer yang 
masih mahal. Kondisi ini ma-
sih belum normal sejak De-
sember tahun lalu. 

Kedua, bahan baku yang 
menanjak hingga 50%, ada 
pula bahan baku yang rata-
rata meningkat 20%. Salah 
satu komponen bahan baku 
yang harganya naik adalah 
komponen LED untuk TV. 

Ketiga, pelemahan rupiah 
yang dirasakan produsen 
elektronik dalam negeri. "Di 
tengah kondisi ini, logikanya 
harus ada penyesuaian harga," 
ungkap Daniel kepada KON-

TAN, Kamis (18/3). 
Dia mengatakan, langkah 

antisipasi pelaku industri ada-
lah memacu efisiensi dan 
menjaga produktivitas. Di sisi 
lain, pebisnis menilai dukung-
an pemerintah juga penting. 

PT Sharp Electronics Indo-
nesia (SEID) turut merasakan 
hal tantangan bisnis tahun ini. 
Senior General Manager Na-
tional Sales Sharp Electronics 
Indonesia, Andri Adi Utomo 
menjelaskan, saat ini sejum-
lah produk elektronik yang 
mereka produksi di Indonesia 
antara lain LED TV, lemari es 
dan mesin cuci. Ketiga produk 
ini memiliki  kandungan im-
por di kisaran 40% sampai 
60%, tergantung produknya. 

Andri mengungkapkan, 
Sharp masih bisa mengantisi-
pasi pelemahan rupiah terha-

dap dolar AS melalui lindung 
nilai (hedging). Namun, tan-
tangan besar lainnya adalah 
kenaikan harga material se-
perti besi, tembaga dan plastik 
karena tingginya permintaan 
di China yang berujung pada 
kelangkaan produk. 

Saat ini sebagian komponen 
bahan baku elektronik Sharp 
Indonesia masih dipasok dari 
China, Thailand dan negara 
lainnya. "Kenaikan harga ma-
terial ini sudah dirasakan di 
awal Februari. Tetapi kami 
masih bisa bertahan sampai 
Maret," ungkap dia.

Andri bilang, harga kompo-
nen LED panel mengalami 
kenaikan luar biasa, bahkan 
hingga 40% sampai 50%. Harga 
komponen lainnya untuk ba-
han baku lemari es, mesin 
cuci, dan AC naik bervariasi 

mulai dari 5% sampai 10%. 
Begitu pula komponen untuk 
barang small kitchen.

Kenaikan bahan baku akan 
berdampak terhadap harga 
jual produk di tingkat konsu-
men. Saat ini Sharp Indonesia 
belum bisa memastikan bera-
pa besar penyesuaiannya ka-
rena sedang mengevaluasi 
dan menimbang efisiensi di 
segmen selain bahan baku. 
"Gambarannya, kenaikan har-
ga jual akan bervariasi meng-
ikuti kondisi pasar, perminta-
an serta persaingan. Kami 
pasti akan menaikkan secara 
bertahap, kemungkinan bulan 
April mendatang," kata dia. 

Menurut kalkulasi Andri, 
penyesuaian harga jual saat 
ini pada produk TV LED bisa 
naik 10% sampai 15% dan pro-
duk home appliances sekitar 

5% sampai 7%. 
PT Berkat Elektrik Sejati 

Tangguh, perusahaan agen 
tunggal yang menjual produk 
elektronik merek Bestlife juga 
merasakan dampak pelemah-
an kurs rupiah. 

Direktur Berkat Elektrik 
Sejati Tangguh, Andy Arif 
Widjaja mengungkapkan, pe-
lemahan kurs rupiah tentu 
berdampak terhadap perhi-
tungan harga jual produk ka-
rena beberapa barang Bestlife 
masih impor dan pembayaran 
memakai mata uang asing.

"Cara mengantisipasi adalah 
dengan menerapkan hedging 
kurs. Tetapi apabila pelemah-
an kurs melebihi batas hed-
ging, maka batas hedging ha-
rus disesuaikan dan akhirnya 
mengakibatkan penyesuaian 
harga jual," jelas dia.             ■

Beban Industri Elektronik 
Tertekan pelemahan rupiah dan ketiadaan kontainer, harga barang elektronik bakal naik

Arfyana Citra Rahayu

Pemulihan Industri Otomotif

KONTAN/Baihaki

Suasana diler mobil dengan menerapkan protokol kesehatan di Diler Honda Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis (18/3). 
Pemerintah menargetkan produksi otomotif bisa kembali pulih pada tahun 2023.

Dok. GDYR

GDYR optimistis kinerja bisnis di tahun ini akan berangsur 
meningkat.


