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JAKARTA. Melihat hasil ki-
nerja yang positif tahun lalu, 
PT Samsung Electronics In-
donesia, berniat fokus meng-
garap pasar produk elektronik 
rumah tangga atau home ap-
pliances untuk segmen mene-
ngah atas alias produk premi-
um.

Reza Varindra, Head of Pro-
duct Marketing Home Appli-
ances Samsung Electronics 
Indonesia mengatakan, hasil 
penjualan produk elektronik 
merek asal Korea Selatan ini 
ternyata melebihi pertumbuh-
an pasar elektronik domestik. 
"Tren pasar elektronik untuk 
segmen premium ternyata 
tumbuh sangat tinggi," kata 
dia, Kamis (23/5).

Khusus segmen kulkas mi-
salnya, produk premium 
Samsung tipe side by side, 

kata Reza, tahun lalu bisa 
mencatatkan kenaikan volu-
me penjualan mencapai 162% 
dibanding 2011. Sementara 
secara umum pertumbuhan 
volume pasar kulkas side by 
side di dalam negeri cuma 
sampai 104%.

Tak cuma itu, penjualan 
mesin cuci kelas premium 
yakni tipe front loading Sams-
ung juga melejit 121% diban-
ding penjualan 2011. Angka 
ini lebih tinggi dari pertum-
buhan pasar mesin cuci nasio-
nal yang mencapai 80%. 

Saat pertumbuhan pasar 
pendingin ruangan atau air 
conditioner (AC) premium di 
dalam negeri hanya tumbuh 
25% tahun lalu, pertumbuhan 
penjualan Samsung mampu 
tembus 59%.

Menurut Reza, pertumbuh-

an penjualan di segmen pre-
mium ini tak lepas dari per-
tumbuhan ekonomi di dalam 
negeri yang membaik. Selain 
itu juga, terjadi tren pergeser-
an penggunaan produk home 
appliances. "Sekarang konsu-
men mencari produk yang 
multifungsi dan estetis," ujar 
dia.

Melihat suburnya pasar pre-
mium, Samsung berniat sema-
kin agresif merambah pasar 
ini. Hingga pertengahan tahun 
ini saja, Samsung akan melan-
sir 20 produk baru di segmen 
produk rumah tangga premi-
um.

Rinciannya, untuk produk 
kulkas akan melansir 12 pro-
duk baru. Dari jumlah itu, 
sembilan di antaranya jenis 
kulkas dua pintu, dua jenis 
kulkas side by side, dan satu 

jenis kulkas multidoor.
Untuk mesin cuci, Samsung 

menyiapkan delapan produk 
baru. Enam produk untuk je-
nis tutup atas dan dua jenis 
lagi tipe tutup depan. "Dan 
untuk AC kami siapkan satu 
produk AC yang dilengkapi 
Wi-Fi," tuturnya.

Fokus mereka ke pasar pre-
mium juga diiringi dengan pe-
nurunan kontribusi dari seg-
men entry level. Tahun lalu, 
kontribusi penjualan kulkas 
kelas bawah menjadi 86% dari 
total penjualan kulkas Sams-
ung. Tahun 2011 kontribusi-
nya masih sebesar 88%.

Begitu pula untuk produk 
AC dan mesin cuci kelas ba-
wah yang kontribusi penjual-
annya sudah turun.
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Untuk dongkrak kinerja, kami akan 
mengoptimalkan pasar Kalimantan.
Ardi Kusmara, 
Direktur Penjualan Tira Austenite Tbk

JAKARTA. Pemasok produk 
baja dan gas industri, PT Tira 
Austenite Tbk (TIRA), opti-
mistis tahun ini mampu mem-
perbaiki kinerja yang sempat 
melorot. Tahun lalu, penda-
patan Tira turun 6,2% menjadi 
Rp 278,5 miliar dibanding 
pendapatan tahun 2011 yang 
mencapai Rp 296,9 miliar.

Menurut Ardi Kusmara, Di-
rektur Penjualan Tira Austeni-
te, penyusutan penjualan per-
usahaan ini akibat banyak pe-
main sejenis asal Eropa 
melemparkan produk ke pa-
sar domestik. Hal ini membu-
at persaingan bisnis makin 
ketat. "Belum lagi produk dari 
China dan India," katanya, 
Rabu (22/5).

Kondisi ini masih ditambah 
dengan bisnis pertambangan 
dan perkebunan kelapa sawit 
yang juga lesu tahun lalu. In-
dustri ini pun mengurangi 
pembelian produk dari Tira.

Belajar dari pengalaman ta-
hun lalu, menurut Ardi, Tira 
sudah menyiapkan strategi 
khusus untuk menggenjot ki-
nerja perusahaan. Tahun ini, 
Tira mematok target penjual-
an yang tidak tanggung-tang-
gung, yakni tumbuh 53% men-
jadi Rp 426,5 miliar. Alhasil, 
mereka berharap, pendapatan 
laba yang tahun lalu cuma 

mencapai Rp 7 miliar bisa 
naik menjadi Rp 12,5 miliar di 
akhir tahun ini.

Untuk itu, anak usaha Sinte-
sa Group ini siap mengopti-
malkan pasar yang sudah ada, 
seperti di Kalimantan. Di wila-
yah ini, masih banyak industri 
pertambangan dan perkebun-
an. Menurut Ardi, pasar Kali-
mantan memberi kontribusi 
30% dari total pendapatan.

Perusahaan ini juga siap 
memperbanyak jumlah kantor 
perwakilan pemasaran (sales 
representative) di Kaliman-
tan. Saat ini, TIRA memiliki 
kantor cabang di Balikpapan. 

Jumlah stok produk baja 
juga akan ditambah. Biasanya 
sekitar 80% stok baja ada di 
Jakarta dan sisanya di Suraba-
ya. Nantinya, stok barang di 
Surabaya akan ditambah un-
tuk mengantisipasi pasar Kali-
mantan. Selain itu, Tira Auste-
nite akan memacu lini bisnis 
yang baru digeluti tahun lalu, 
yaitu pemasaran gearbox, mi-
nyak pelumas, hingga bebera-
pa produk kimia.

Langkah bisnis lain yang tak 
kalah penting adalah meng-

evaluasi lini bisnis yang sudah 
berjalan, mana yang bagus 
dan mana yang tidak. Bila ada 
yang kurang memuaskan akan 
ditutup, seperti yang sudah 
dilakukan terhadap salah satu 
anak usaha, PT Tekun Asas 
Sumber Makmur tahun lalu.

Sebagai pemasok produk 
teknik, Tira juga berencana 
menambah jumlah prinsipal 
produk hingga mencapai 15 
prinsipal sampai akhir tahun 
ini. Targetnya setiap produk 
baja dan gas yang Tira pasar-
kan ada tambahan tiga sampai 
lima prinsipal baru.

Langkah lainnya adalah 
menggenjot bisnis speciality 
gas yang memiliki margin le-
bih besar. Sehingga kinerja 
keuangan dihasilkan bisa le-
bih baik. "Ada banyak tender 
kontrak yang akan kami ikuti 
tahun ini," tambahnya.

Untuk merealisasikan aksi 
usaha ini, menurut Totok Su-
giharto, Direktur Keuangan 
Tira Austenite, pihaknya 
menganggarkan belanja mo-
dal US$ 1 juta tahun ini. Dana 
ini untuk peremajaan mesin 
dan peralatan produksi.    ■

Tira Austenite 
Pompa Pasar 
Kalimantan
Tira Austenite menargetkan pertumbuhan bisnis 53%
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Samsung Mengincar Segmen Pasar Premium

■MANUFAKTUR

T   erhitung bulan April, 
saya memulai karier 
di salah satu perusa-

haan paling dikagumi di 
seluruh dunia yang berkan-
tor pusat di Cupertino, Cali-
fornia. Ini menahbiskan ke-
beradaan saya sebagai peng-
amat bisnis di Silicon Valley 
yang bermain "dari dalam." 

Observasi sebagai "orang 
dalam" sedikit berbeda de-
ngan observasi dari luar. 
Kalau dulu pengamatan 
saya murni dari luar, pe-
mandangan dari dalam se-
dikit mengaburkan gambar-
an pemandangan dari "jen-
dela helikopter," namun 
memberikan kesempatan 
untuk bisa memandang de-
ngan jelas apa yang terjadi 
di "dalam dapur". 

Pemandangan dari "da-
lam dapur" lebih jelas, na-
mun juga terkadang hanya 
sepotong-sepotong. Peman-
dangan dari "jendela heli-
kopter" lebih menyeluruh 
dan bisa dibandingkan de-
ngan pemandangan yang 
berbeda.

Kalau di tahun 1980-an 
Sony berjaya dengan 
Walkman stereonya yang 
digandrungi seluruh dunia, 
di dekade kedua 2000an, 
yang tren adalah media so-
sial dan inovasi-inovasi 
hardware. Sangat menarik 
memperhatikan seluk-beluk 
"dapur" analitik pemasaran 
sampai dengan pengambil-
an keputusan akan produk-
produk inovatif apa saja 
yang sedang digodok di lit-
bang yang bersangkutan.

Dua pertanyaan yang 
sedang gencar dilontarkan 

oleh para pengamat bela-
kangan ini: Bagaimana na-
sib social media? Inovasi 
hardware TI mandegkah se-
telah ada komputer tablet?

Social media dimulai 
dengan "kakek" Friendster 
dan Multiply, sekarang de-
ngan popularitas Facebook 
dan Twitter. Yang menarik 
dari beberapa survei ter-
akhir adalah generasi muda 
dunia yang sudah mulai 
"lelah" bermain social media. 
Bahkan ada yang sudah 
"puasa" dan "deaktivasi" 
akun Facebook mereka.

Social media sudah men-
jadi "web site tempat kumpul 
teman-teman dan keluarga." 
Jadi semacam email list za-
man Hotmail dulu. Sekali 
pasang status atau broadcast 
Facebook mail dan Twitter 
twit, diharapkan teman-te-
man menerima kabar dan 
segera memberi komentar 
dan pesan balasan. Unsur 
interaktif juga semakin tero-
tomatisasi dengan RSS dari 
blog, aneka koran online, 
dan sambung-menyambung 
dari blog ke Twitterfeed ke 
LinkedIn ke Twitter ke Face-
book dan seterusnya.

Generasi ini juga sudah 
sejak lama dimanjakan oleh 
smartphone yang diawali 
dengan iPhone sekitar enam 
tahun yang lalu. Kini, ber-
bagai hardware tablet Andro-
id dijumpai di mana-mana. 
Untuk generasi yang digital 
native ini, mereka membu-
tuhkan kecanggihan-kecang-
gihan yang impresif. Versi-
versi terbaru teknologi sudah 
merupakan hal biasa bagi 
mereka. 

Generasi hardware ber-
ikut yang cukup mendapat-
kan sorotan adalah Google 
Glass dan iWatch dari Apple, 
yang membuat hidup manu-
sia lebih digital daripada 
yang digambarkan Star Trek 
era 1960-an. Sayangnya, 
bagaimana produk-produk 
ini nanti diterima pasar, 
saat ini masih merupakan 
tanda tanya besar. 

Inti dari suatu produk 
yang bertahan lama adalah 
value alias nilai tambah. 
Tanpa produk tersebut, 
fungsi-fungsi tertentu lebih 
lambat, lebih mahal, sema-
kin kurang berbobot, dan se-

makin tidak bergaung. Pro-
duk-produk social media su-
dah kehabisan daya dan 
upaya untuk menambahkan 
nilai. Berbagai cara mengo-
mersialkan produk itu su-
dah dijalankan. 

General social media ber-
ikutnya seperti Foursquare, 
Path, Quora, dan Pinterest 
tampaknya hanya tren yang 
terbawa arus Facebook. 
Para karyawan Groupon 
dan Zynga, misalnya, su-
dah membanjiri para head-
hunter Silicon Valley, yang 
bisa jadi merupakan indi-
kator bahwa dot-com meng-
alami suatu guncangan. 

Terlepas dari mantap-
nya tampak luar pijakan 
merek Facebook, produk 
nyata dari mereka masih 
belum jelas. Selain itu, ke-
rugian yang diderita peme-
gang saham juga merupa-
kan indikator kelemahan. 

Menurut Vikram Man-
sharamani dalam Boom-
bustology: Spotting Financial 
Bubbles before They Burst, 
dari lima lensa analisis fe-
nomena bubble finansial, 
yang paling mengena terha-
dap social media adalah ke-
rangka psikologi. Manusia 
terdorong berbagai alasan, 
senantiasa mencari tempat 
di mana mayoritas berkum-
pul. Ini bisa dipakai untuk 
social media. 

Inovasi hardware sendi-
ri membutuhkan para pela-
ku bervisi jauh dan tajam. 
Apple dan Google masih me-
rupakan duo raksasa yang 
telah mulai mengalahkan 
Microsoft. Bagaimana para 
periset dan pengembang 
hardware terus mengem-
bangkan teknologi yang me-
ningkatkan nilai bagi kon-
sumen merupakan tantang-
an hebat. 

Akhir kata, suatu produk 
baik high-tech maupun low-
tech bisa menjadi bubble fi -
nansial ketika nilai tambah 
tidak seberapa namun sung-
guh besar gaung keberada-
annya. Dengan kata lain, 
ketika bunyi publisitas lebih 
nyaring daripada fungsi 
sesungguhnya, sudah wak-
tunya kita untuk berhati-
hati dan berpaling ke pro-
duk-produk hasil inovasi 
mutakhir.               ■

Bubble Social Media dan Inovasi

Jennie S Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

ELEKTRONIK■

Tren Bersepeda

KOMPAS/Priyombodo

Pengunjung melihat sepeda dan produk aksesori pendukungnya dalam Pameran INA Sport di Jakarta Convention Center, 
Kamis (23/5). Pameran ini didominasi oleh produk sepeda seiring dengan tren olahraga bersepeda yang masih diminati 
masyarakat. Pameran ini akan berlangsung hingga 26 Mei 2013.

Kinerja PT Tira Austenite Tbk (TIRA)
Q1 2013 Q1 2012

Pendapatan Rp 57,24 miliar Rp 72,04 miliar
Laba (Rugi) (Rp 2,66 miliar) (Rp 1,3 miliar)

Sumber: RTI

Gerai

Investor China Berminat 
Berinvestasi Panel Surya

JAKARTA. Permintaan sumber energi yang masih menganga 
lebar di pasar domestik membuat perusahaan asal China, 
Bosideng Holding Group of Jiangsu, berminat berinvestasi di 
bidang panel surya (solar panel). Direktur Jenderal Industri 
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindus-
trian, Budi Darmadi mengatakan, potensi perusahaan China 
ini berbisnis panel solar terbilang besar.

Pasalnya, kata dia, sampai saat ini masih belum ada produ-
sen panel surya yang berproduksi di dalam negeri. "Sementa-
ra kebutuhan listrik di pasar domestik terus tumbuh sehingga 
bisa memberi alternatif bagi tenaga listrik," katanya usai ber-
temu dengan Chairman Bosideng Holding, Gao Dekang, 
Kamis (23/5).

Saat ini, kata Budi Indonesia memiliki sumber bahan baku 
panel surya yakni pasir silika. Di sisi lain, salah satu Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT LEN Industri juga 
sudah bisa membuat panel surya atau solar system. "Namun 
yang disayangkan adalah solar panelnya masih impor sehing-
ga strukturnya ada yang bolong. Nah itu yang bisa Bosideng 
isi," lanjutnya.

Berkaitan dengan itu, menurut dia pihak Bosideng juga 
banyak bertanya soal potensi kerja sama dengan pihak lokal. 
Semisal dengan PLN atau pengelola kawasan industri yang 
membutuhkan listrik skala besar.

Selain itu, pihak Bosideng juga mengincar pasar perumah-
an. Kebutuhan listrik untuk pasar residensial terbilang besar 
dan akan terus bertumbuh. Saat ini misalnya ada 45 juta ru-
mah pengguna listrik dan akan bertambah jadi 70 juta dalam 
beberapa tahun ke depan.
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Industri Manufaktur 
Berpeluang Tumbuh 6,5%

JAKARTA. Melihat perkembangan selama lima bulan perta-
ma tahun ini, pemerintah mulai memikirkan untuk merevisi 
target pertumbuhan manufaktur tahun 2013. Beberapa ken-
dala yang dihadapi oleh dunia usaha di awal tahun ini me-
maksa pemerintah untuk lebih realistis.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui, masalah re-
gulasi, tingkat efi siensi, hingga nilai tukar rupiah yang loyo 
memberatkan pertumbuhan industri. Belum lagi kenaikan 
upah minimum pekerja yang melonjak cukup tajam awal ta-
hun, serta kendala pasokan energi.

Alhasil, pertumbuhan manufaktur yang sebelumnya dipa-
tok sebesar 7%, kini bakal direvisi menjadi 6,5% saja. "Dengan 
beberapa menteri lain, kami sepakat target pertumbuhan 
manufaktur 6,5%," kata Hidayat, Rabu (22/5).

Beberapa sektor manufaktur memang mengeluhkan makin 
beratnya iklim bisnis pada tahun ini. Misalnya, industri padat 
karya khususnya di wilayah Jabodetabek yang harus me-
nanggung kenaikan beban yang signifi kan akibat kenaikan 
upah buruh.

Persoalan energi juga menjadi hambatan lain bagi pelaku 
industri di beberapa tempat. Mereka mengeluhkan mulai dari 
kenaikan harga listrik dan gas secara berkala hingga April 
kemarin, sampai kekurangan pasokan gas.

Namun, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Tek-
nologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, 
menambahkan beberapa sektor masih terbantu oleh pertum-
buhan pasar domestik yang masih positif akibat daya beli 
yang kuat. Misalnya industri otomotif yang pasarnya diperca-
ya bisa naik 10% sampai 12% dibanding tahun lalu.
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