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Harga jual televisi kami lebih murah sekitar
10%-20% dibandingkan dengan merek lain
dengan spesiﬁkasi sejenis.
Ethan Wu, CEO Changhong

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 11 Oktober 2013

Ponsel Cerdas Esia

Selain harga miring, Changhong perkuat jaringan pasar
Tendi Mahadi

nyar milik Changhong ini dibanderol Rp 299 juta per unit.

JAKARTA. Produsen alat
elektronik asal China yakni
PT Changhong Electric Indonesia mengandalkan produk
televisi pintar atawa smart TV
untuk merebut pasar elektronik di Tanah Air. Tahun ini,
Changhong optimistis mampu
menjual 200.000 unit televisi.
Chief Executive Officer
(CEO) PT Changhong Electric
Indonesia Ethan Wu mengatakan kondisi pasar di Indonesia
sangat potensial untuk menyerap produk televisi pintar
sebagai peralihan dari pasar
TV tabung yang sudah mulai
meredup. Makanya, perusahaan ini akan fokus menggarap
ceruk pasar televisi pintar ini.
Changhong terus mengeluarkan berbagai varian produk
televisi pintarnya. Yang terbaru, Changhong memperkenalkan smart TV 4K Ultra High
Definition (UHD) UD85
C9000i. "Televisi kini tidak
hanya sebagai alat hiburan visual, tetapi juga mampu memberikan berbagai fitur,” kata
Ethan Wu, Kamis (10/10).
Televisi pintar berukuran
85 inchi ini menggunakan
sistem operasi Android sekaligus U-MAX OS, dengan dukungan ratusan ribu aplikasi
termasuk aplikasi eksklusif
dari Changhong. Produk tera-

Siap bersaing
Meski belum menjadi pemain besar di pasar televisi Indonesia, namun Changhong yakin mampu bersaing dengan
pabrikan televisi lain asal Korea Selatan dan Jepang. Menurut Ethan Wu, jumlah konsumen Indonesia yang cukup
besar masih memberi peluang
bagi perusahaan untuk ikut
bertarung dalam pasar ini.
Salah satu strategi untuk
bisa merebut pasar antara lain
dengan memasang harga yang
lebih miring. Dibanding dengan merek lain dengan spesifikasi yang sama, televisi pintar keluaran Changhong dijual
dengan harga lebih murah
10%-20%. Meski begitu, "Kami
juga bisa kompetitif secara
kualitas," kata Ethan.
Selain harga dan kualitas,
jaringan penjualan juga menjadi perhatian Changhong.
Makanya, perusahaan terus
memperkuat jaringan penjualan modern seperti pusat perbelanjaan elektronik seperti
Hartono Elektronik dan Electronic Solution.
Tak tanggung-tanggung, ke
depan Changhong berencana
untuk masuk ke ritel modern
lainnya seperti pusat perbelanjaan umum untuk menja-

ring konsumen. Beberapa ritel
modern yang bakal dijajaki
antara lain Carrefour, Giant
dan Hypermart.
Ethan bilang, saat ini, produk elektronik jenis televisi
masih menjadi penyumbang
utama bagi penjualan
Changhong. Penjualan televisi
mengkontribusi hingga 70%
dari total penjualan perusahaan. Disusul produk penyejuk
ruangan alias Air Conditioner
(AC) sebesar 25%. Sisanya sebesar 5% disumbang dari produk lainnya seperti lemari es
dan DVD player.
■

Profil Changhong
Sichuan Changhong
Electric Co (Changhong)
adalah perusahaan elektronik yang berpusat di
Mianyang, China.
Perusahaan ini berdiri
sejak tahun 1958
Lini Bisnis dan produk
Memproduksi barang
elektronik :
- Televisi
- Air Conditioner
- DVD
- Telepon seluler (HP)
Changhong juga memiliki lini produksi baterai
nikel
Sumber: Riset KONTAN
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Penjualan ponsel cerdas Android keluaran Esia terbaru, MAXtouch 5.3 di Gerai Esia, Jakarta, Kamis (10/10). Ponsel ini
dirancang untuk memenuhi kebutuhan 70,1% masyarakat yang mengakses internet dan sosial media melalui telepon
selulernya. PT Bakrie Telecom Tbk mengklaim ponsel ini telah terjual ribuan unit sejak awal Oktober lalu.

■ MAINAN ANAK-ANAK

Kluster Industri Mainan Hadir di Tasikmalaya
JAKARTA. Industri mainan
terus berusaha menggenjot
potensi pasar mainan domestik. Salah satu strateginya
adalah dengan mengembangkan kluster industri mainan
edukatif skala besar.
Ketua Asosiasi Penggiat
Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia Danang Sasongko mengatakan, dalam
waktu dekat, beberapa pelaku
industri mainan akan membangun kawasan industri mainan edukatif skala besar. Untuk
tahap awal, rencananya kluster industri mainan akan dibangun di wilayah Tasikmalaya,
Jawa Barat.
Danang menambahkan,
kluster ini kelak akan dibangun secara bertahap. Pada
tahap awal, kata dia, butuh

investasi sekitar Rp 5 miliar
yang akan digunakan untuk
penyediaan bahan baku, biaya
operasional, dan membuka
pasar. "Targetnya akhir tahun
ini proyek tersebut sudah berjalan," katanya kemarin.
Dalam proyek ini, pelaku
industri juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Maklum saja, wacana pembuatan kluster industri mainan
memang sudah dihembuskan
sejak dua tahun belakangan.
Danang yakin, pengembangan kluster industri mainan
akan mampu sedikit menahan
banjir impor mainan di pasar
domestik. "Kalau kluster mainan semakin kuat, diharapkan perlahan-lahan kita bisa
menguasai pasar dalam negeri," ungkapnya.

Catatan saja, omzet pasar
mainan di dalam negeri diperkirakan mencapai Rp 480 miliar-Rp 500 miliar per tahun.
Tapi dari jumlah tersebut, industri mainan lokal hanya

Untuk tahap
awal, investasi
kluster industri
mainan sekitar
Rp 5 miliar.
menikmati sekitar 30%.
Nah dengan dukungan produksi yang cukup besar dalam
kluster industri ini, setidaknya
dalam dua tahun ke depan,
Danang yakin separuh dari

pasar dalam negeri bisa diisi
oleh produk lokal.
Sembari mengembangkan
kluster industri mainan, pemerintah juga berupaya melindungi produk mainan lokal
dari gempuran produk mainan
impor melalui penerapan
Standar Nasional Indonesia
(SNI) wajib. Belum lama ini,
Kementerian Perindustrian
mengeluarkan Peraturan
Menteri Perindustrian No. 24/
M-Ind/PER/4/2013 tentang
Pemberlakuan SNI Wajib untuk Produk Mainan Anakanak. Beleid ini bakal berlaku
Oktober 2013. Danang berharap, pemberlakuan SNI wajib
bisa mendongkrak omzet industri mainan hingga 20%.
Tendi Mahadi
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Akankah Krisis Finansial Asia 1997 Terulang Kembali?

K

risis Finansial Asia
tahun 1997 masih segar dalam ingatan.
Lagi-lagi Asia mengalami
perlambatan bertumbuhan
ekonomi. China, India, dan
Indonesia sudah mulai merasakannya. Apakah krisis ekonomi masif akan terulang
kembali? Apa yang perlu kita
siapkan?
Ada dua cara pandang
tentang mengapa Krisis Finansial Asia 1997 bisa terjadi. Yang pertama, adalah keyakinan bahwa pergeseran
mendadak dalam ekspektasi
pasar dan kepercayaan publik
yang melemah merupakan
sumber akarnya. Kondisi itu
diperburuk dengan kepanikan para investor dan tindakan bailout International Monetary Fund (IMF) yang kurang tepat. Alhasil, krisis
justru semakin menjadi.
Yang kedua, adalah krisis
sebagai refleksi distorsi struktural dan kebijakan yang lemah di negara-negara yang
terkena dampak krisis. Dengan kata lain, kondisi ini
merupakan akibat dari kegagalan kebijakan-kebijakan
ekonomi, terutama di sektor
perbankan dan finansial.
Ditambah lagi dengan defisit perdagangan, depresiasi
nilai tukar, utang luar negeri
yang tinggi, dan angka per-

tumbuhan ekonomi produk
domestik bruto (PDB) yang
juga tinggi merupakan faktor
perkaliannya.
Menurut tim yang terdiri
dari para ekonom papan atas,
seperti Giancarlo Corsetti
dari Yale dan Bologna University, Paolo Presenti dari
Federal Reserve Bank of New
York, dan Nouriel Roubini
dari New York University,
krisis yang terjadi di tahun
1997 tersebut disebabkan oleh
ketidakseimbangan akun dan
fundamental makroekonomi,
sistem finansial yang lemah,
dan ketidakseimbangan akumulasi dan manajemen utang
luar negeri banyak negara.
Berbagai ketidakseimbangan ini menyebabkan
krisis. Dalam fase awalnya,
reaksi pasar yang berlebihan
dan perilaku ikut-ikutan
memperdalam penurunan
mata uang dan nilai-nilai
aset. Ini mengakibatkan krisis yang luar biasa. Tingkat
PDB yang mendekati 10% sebelum krisis dipandang "normal". Padahal, angka itu sendiri, bisa jadi, merupakan
hasil kesalahan perhitungan.
Saat itu, menurut ekonom
Paul Krugman, PDB Asia
saat itu berdasarkan Total
Factor Productivity (TFP).
Lingkungan bisnis global
saat itu terbentuk oleh libera-

Jennie S. Bev,
Pebisnis dan Pengajar
Bermukim di California
lisasi pasar saham dan industri finansial, sehingga
uang “murah” dan “mudah”
diperoleh. Uang murah selalu
merupakan “momok”, di
mana peminjaman dana
menjadi semakin tidak terkendali dan berbagai proyek
bisnis yang sulit break even
semakin menjamur. Overlending meningkatkan risiko dan
memberikan “rasa nyaman
yang semu.” Kondisi ini rentan sebagaimana seekor katak
yang dipanasi pelan-pelan
dan akhirnya mati.
Utang luar negeri jangka
pendek saat itu melebihi 50%.
Di Korea Selatan, Indonesia,
dan Thailand, angkanya bahkan melebihi 100%. Ajaibnya,

rendahnya rate of return tidak
menyebabkan jera. Malah,
sebagian besar negara mengharapkan bailout dari IMF.
Di sini terbaca moral hazard
di mana “ekonomi adalah
masalah perilaku”.
Defisit perdagangan sendiri memang sudah cukup
tinggi sebelum krisis terjadi.
Berdasarkan data National
Income Account (NIA), Thailand berdefisit lebih dari 9%,
Malaysia 10%, Filipina 5%,
dan Indonesia juga 5%. China, Hong Kong, Taiwan, dan
Singapura mempunyai surplus NIA sehingga amanaman saja.
Selain itu, debt-to-GDP
ratio menentukan solvency.
Resource balance gap diperlukan dalam neraca perdagangan. Negara-negara dengan
defisit besar mempunyai gap
yang besar. Gap Indonesia
saat itu 3,3 sedangkan Malaysia 2,3.
Tingkat national saving
dan investasi juga menentukan faktor sustainability. Investasi dan konsumsi samasama diperlukan agar ekonomi bisa berkesinambungan.
Indonesia dan Filipina, sayangnya, mempunyai angka
investasi yang rendah dan
angka saving yang juga cukup
rendah.
Apakah dalam kondisi se-

karang ini, Indonesia sedang
menuju Krisis Ekonomi seperti 1997 kembali? Jawabannya tidak ada yang sederhana dan pasti. Ekonomi
global masih goyah dan belum
stabil. Amerika Serikat (AS)
dan Eropa sendiri masih berjuang dengan angka pengangguran tinggi dan pertumbuhan PDB yang rendah. Dibandingkan dengan angka
pertumbuhan PDB Indonesia
yang sebesar 6,3%, ini masih
jauh lebih baik daripada angka satu koma di pelbagai negara.
Bagaimana Indonesia
bisa mengatasi pelemahan
rupiah terhadap dollar AS,
menstabilkan tahun politik
pra-Pemilu tahun depan,
memperbaiki neraca perdagangan luar negeri, dan meningkatkan investasi luar
negeri yang disertai dengan
perbaikan berbagai kebijakan
yang mengutamakan fokus
jangka panjang, merupakan
kunci penyelamat Indonesia
dari krisis.
Kemungkinan untuk kembali ke krisis ekonomi seperti
1997 tentu tetap ada, namun
ini tidak perlu membuat kita
menghentikan konsumsi
maupun menabung. Kedua
hal ini perlu seimbang dibarengi dengan peningkatan
produktivitas.
■

Pekerjaan
di Banjarmasin
■ Pekerjaan: pembangunan fisik
terminal Km. 6 (tahun jamak)
Agensi: Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika (Kode
Lelang: 1470024)
Satuan kerja: Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Bidang/sub. bidang: arsitektur/
bangunan-bangunan non
perumahan lainnya, termasuk
perawatannya (21005)
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket:Rp30.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp26.361.666.000
Sumber dana: APBD
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
elektronik:
Kamis, 3 Oktober –Kamis, 17
Oktober 2013 melalui http://lpse.
banjarmasin.go.id/eproc/

II Provinsi Maluku Utara
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK.
Pelaksanaan Jalan P. Halmahera 4
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya,
jalan lingkungan termasuk
perawatannya
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 8.324.791.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
elektronik:
Jumat, 4 Oktober –Senin, 14
Oktober 2013 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
Alamat panitia: di Kantor Satker
PJN Wilayah II Provinsi Maluku
Utara Jl. Jend. A. Yani No. 41 Kota
Ternate, Telp. 0921-3110996

Pekerjaan di
Medan

■ Pekerjaan: rekonstruksi/
peningkatan struktur jalan Imam
Bonjol (Kota P.Sidempuan)
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Pekerjaan
Jalan Nasional Wilayah II Sumatera
di Sumatra Utara
Utara
■ Pekerjaan: supervisi konstruksi
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
pembangunan bendung Sei Padang 10 (P. Sidempuan)
D.I. Bajayu; D.I. Paya Lombang dan Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya,
D.I. Langau 7.558 Ha (multiyear
jalan lingkungan
contract)
Klasifikasi: non kecil
Nama Satuan Kerja: SNVT
Nilai HPS paket: Rp 6.773.560.000
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan
Air Sumatera II Prov. Sumatera
■ Pekerjaan: rekonstruksi/
Utara
peningkatan jalan batas Tapsel I/II –
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: Irigasi Jembatan Merah
dan Rawa I
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa
Jalan Nasional Wilayah II Sumatera
enjiniring fase konstruksi dan
Utara
instalasi pekerjaan teknik sipil
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
keairan
10 (P. Sidempuan)
Klasifikasi: non kecil
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya,
Nilai HPS paket: Rp 7.039.809.000 jalan lingkungan
Klasifikasi: non kecil
Pendaftaran dan pengunduhan
Nilai HPS paket: Rp 4.513.361.000
dokumen pengadaan secara
elektronik:
■ Pekerjaan: rekonstruksi/
Jumat, 4 Oktober –Senin, 14
peningkatan jalan batas NAD –
Oktober 2013 melalui website:
Saragih – Manduamas – Sp.Husor
http://www.pu.go.id/site/view/67 Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Batas akhir pengembalian dok.
Jalan Nasional Wilayah II Sumatera
kualifikasi: Selasa, 15 Oktober 2013 Utara
jam 17:00 WIB
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Alamat panitia: Kantor Balai
10 (Barus, CS)
Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya,
Jl. Jend. Besar DR. A.H. Nasution
jalan lingkungan
No. 30 Pkl. Masyhur Medan, Telp. Klasifikasi: non kecil
061-7861522
Nilai HPS paket: Rp10.968.100.000

Lelang di Maluku Utara
■ Pekerjaan: penanganan tanggap
darurat mendesak bencana alam
jembatan Wai Tuguwai
Nama Satuan Kerja: Satker
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
II Provinsi Maluku Utara
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK.
Pelaksanaan Jalan P. Halmahera 4
Bidang/sub. bidang: sipil/jembatan
termasuk pemeliharaannya
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 2.843.578.000

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan secara
elektronik:
Selasa, 8 Oktober –Kamis, 17 Oktober 2013 melalui website: http://
www.pu.go.id/site/view/67
Pemberian penjelasan : Jumat, 11
Oktober 2013 jam 10:00 WIB di
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Sumut
Alamat panitia: Kelompok Kerja
(POKJA) Pada Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
II Provinsi Sumatera Utara Jalan
Busi Dalam No. 7D Medan, Telp.
061-7866804

■ Pekerjaan: penanganan tanggap
darurat mendesak bencana alam
Bay Ake
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
Nama Satuan Kerja: Satker
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah v3/lpselinks dan sumber lainnya

