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JAKARTA. Produsen dan dis-
tributor produk aluminium PT 
Alakasa Industrindo Tbk 
(ALKA) melalui anak usaha-
nya di bidang trading, yakni 
PT Alakasa Extrusindo, berni-
at menjual komoditas baru 
selain aluminium. Hal ini lan-
taran harga komoditas alumi-
nium global sedang turun. 

Selain itu, ALKA menilai 
persaingan penjualan untuk 
komoditas aluminium saat ini 
sangat ketat. Lihat saja, kini 
ada sekitar 28 perusahaan 
yang berkompetisi mempere-
butkan pasar aluminium. 

Memang, ALKA akan tetap 
menjual produk aluminium. 
Dus, "Kita selalu mencari pe-
luang untuk membuka usaha 
baru, masih dalam penjajakan, 

belum ada yang konkret untuk 
dikemukakan," ungkap Presi-
den Direktur ALKA, Hilton 
Barki, kepada KONTAN, Ka-
mis (20/6). Sayang, Hilton be-
lum mau menyebutkan apa 
produk baru yang bakal diju-
alnya tersebut.

Mengenai kinerja penjualan 
tahun ini, Hilton pun masih 
merahasiakan volume dan 
target perusahaannya. Namun 
yang pasti, untuk saat ini, me-
nurut  Hilton, pihaknya hanya 
akan melakukan penambahan 
mesin untuk anak perusahaan 
yang bergerak di industri alu-
minium.

Sampai pertengahan tahun 
ini, ALKA pun belum meren-
canakan belanja modal. "Be-
lanja modalnya belum, akan 

kita bahas," kata Hilton. Dia 
hanya mengharapkan kondisi 
makro ke depan bisa menun-
jang bisnis perusahaan se-
hingga volume penjualan me-
ningkat dari tahun lalu.

Sekadar informasi, penjual-
an produk aluminium untuk 
pasar domestik yang diraih 
ALKA pada kuartal I–2013 
mencapai 570 ton. Sementara, 
pada kuartal I–2012 mencapai 
sebesar 411 ton. 

Adapun penjualan bahan 
baku aluminium untuk ekspor 
di kuartal I–2013 sebesar 
32.828 metrik ton (MT) atau 
turun 26,86% dibanding de-
ngan kuartal I–2012 lalu  yang 
mampu mencapai 44.880 MT.

Menurut Hilton, perdagang-
an bahan baku aluminium ke 

luar negeri dipegang anak 
usaha ALKA lainnya, yakni 
Alakasa Company Limited 
yang berbasis di Hong Kong. 
Sejauh ini ekspor bahan baku 
aluminium ditujukan ke pasar 
Jepang dan Singapura.

Sementara, penjualan pro-
duk aluminium difokuskan ke 
domestik. Sebutlah ke PT 
Inka untuk pembuatan jende-
la keretaapi. "Ada juga perusa-
haan sering mengikuti tender 
konstruksi, perindustrian, dan 
perkebunan," katanya.

Hilton bilang, kompetitor 
yang teramat banyak menye-
babkan market share yang 
bisa direbut ALKA saat ini 
hanya sekitar 5%–10%.

Mimi Silvia

Kami berharap agar produk pakaian kami 
juga bisa tumbuh double digit.
Tirta Heru Citra, Direktur Keuangan 
PT Ricky Putra Globalindo Tbk

JAKARTA. Produsen pakaian 
dalam GT Man, PT Ricky Put-
ra Globalindo Tbk, berupaya 
menggenjot kinerja dengan 
memperbesar penjualan lang-
sung (direct selling). Perusa-
haan berkode saham RICY ini 
menargetkan bisa mengan-
tongi pendapatan sekitar Rp 
800 miliar hingga akhir 2013.

Pada akhir Desember 2012, 
pendapatan RICY tercatat se-
besar Rp 749,97 miliar. Tirta 
Heru Citra, Direktur Keuang-
an Ricky Putra Globalindo, 
memperkirakan, hingga akhir 
Juni 2013, perseroan ini bisa 
memperoleh fulus hasil pen-
jualan sebesar Rp 440 miliar.

Angka tersebut naik 35,86% 
dari pencapaian RICY di se-
mester I–2012 yang sebesar 
Rp 323,35 miliar. Nah, salah 
satu strategi demi mengejar 
target tahun ini: RICY akan 
memperluas wilayah distribu-
si direct selling. "Perluasan 
pasar (akan dilakukan) di wi-
layah timur Indonesia," ujar 
Tirta, Rabu (20/6).

Saat ini, mekanisme penju-
alan di kawasan Indonesia 
Bagian Timur lebih banyak 
melalui kerjasama dengan pi-
hak ketiga. Oleh karena itu, 
perusahaan yang mayoritas 
sahamnya dikuasai Spanola 
Holding Ltd  ini akan  menam-

bah jumlah gerai. 
Hingga kini, RICY telah me-

miliki 20 jaringan distribusi. 
Total outlet mencapai 14.000 
titik yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. Sampai 
tutup tahun 2013, RICY me-
nargetkan bisa menambah 
outlet-nya jadi 15.000 gerai.

Pabrik pencelupan
Selain menambah gerai, 

RICY juga berniat menambah 
merek baru untuk  sejumlah 
produk pakaian (luar) alias 
outerwear. Seperti, Barbi, 
Lala Loopsy, Angry Bird Spa-
ce, dan Fifa World Cup 2014. 

Ricky Putra berambisi 
memperbesar porsi penjualan 
outerwear lantaran kontribusi 
produk ini terhadap penjualan 
RICY masih minim. Pada tiga 
bulan pertama 2013, kontribu-
si outerwear masih sekitar 
3,52% atau Rp 9 miliar. "Kami 
berharap agar produk pakaian 
kami juga bisa tumbuh double 

digit," kata Tirta. 
Selain menjual produk-pro-

duknya di pasar dalam negeri, 
RICY juga menyasar pasar 
luar  negeri. Selama ini, RICY 
bertindak sebagai produsen 
yang memenuhi permintaan 
merek tertentu. Namun, mulai 
tahun ini, perseroan ini akan 
menjual produk GT Man ke 
Malaysia dan Vietnam. 

Strategi selanjutnya, perse-
roan akan mengintegrasikan 
bisnis pakaian mulai dari hulu 
hingga hilir. Saat ini, RICY su-
dah punya pabrik pemintal 
benang dan rajut (knitting), 
produsen hasil akhir (finis-
hing), dan perusahaan distri-
busi.

Namun, perseroan ini belum 
memiliki pabrik celup (dye-
ing). Oleh karena itu, RICY – 
melalui anak usaha –  PT Ri-
cky Tekstil Indonesia akan 
bekerjasama dengan perusa-
haan celup untuk memenuhi 
kebutuhan Ricky Putra Glo-
balindo.    ■

Ricky Putra 
Tambah Gerai 
& Merek Anyar 
Ricky Putra Globalindo memperluas area direct selling

Merlinda Riska

ALKA Berencana Menjual Produk Baru

■MANUFAKTUR

Konsep “lean” alias 
“ramping” dalam ma-
najemen dipopulerkan 

oleh Toyota. Sesungguhnya, 
konsep ini sudah ada di masa 
Renaissance. Dalam penerap-
annya, “lean” dapat dipakai 
dalam berbagai situasi dan 
kondisi, seperti dalam aktivi-
tas manajemen berskala ce-
pat, maupun untuk pengem-
bangan kegiatan sehari-hari.

Mari kita kembali ke seja-
rah “lean”. Konsep ini meru-
pakan hasil dari eksperimen 
1,5 juta tahun lampau ketika 
para arkeolog menemukan 
perkakas baru. Para arkeolog 
selanjutnya menemukan ba-
nyak perkakas lebih modern 
dan merupakan hasil dari 
eksperimen dan pengalaman 
yang dikristalisasikan.

Melompat ke abad ke-15, Ve-
netian Arsenal menerapkan 
“continuous fl ow” process de-
ngan standardisasi sehingga 
berhasil memproduksi satu 
kapal cuma satu jam. Abad 
ke-18, Jean-Baptiste de Gri-
beauval di Prancis menstan-
darkan penggunaan artileri 
dan senjata. Tahun 1799, Eli 
Whitney, penemu Cotton Gin, 
memproduksi senjata dengan 
standardisasi yang ketat 
sehingga biaya bisa ditekan 
hingga US$ 13 saja.

Abad ke-19 menelurkan 
80/20-nya Vilfredom Pare-

to dan Frederick Winslow 
Taylor dengan manajemen 
"saintifi k"-nya. Di abad ke-20, 
Henry Ford memperkenalkan 
continuous workfl ow process. 
Di tahun 1940-an, eksekutif 
Toyota bernama Taiichi 
Ohno memperkenalkan “Lean 
Process”. Di tahun 1988, John 
Krafcik menggunakan termi-
nologi “lean” pertama kali.

“Lean” di sini bukan hanya 
berarti membereskan keti-
dakefi sienan ataupun hanya 
merupakan instrumen stan-
dardisasi. “Lean” mencakup 
tiga hal: memberikan nilai 
tambah kepada konsumen, 
menghasilkan lebih banyak 
dengan sumber daya sedikit 
atau sama (skalabilitas), dan 
memastikan bahwa skalabili-
tas tidak mengganggu kuali-
tas, menurut Mark Eaton.

Lantas, “lean” merupakan 
vertebra maupun kerangka 
dari suatu produk, perusa-
haan, maupun institusi. 
Dari C-level hingga ke buruh 
produksi mengenal dan me-
nerapkan apa yang paling 
dibutuhkan oleh konsumen, 
rencana jangka pendek dan 
jangka panjang, dan strate-
gi-strategi yang diterapkan. 
Super efi siensi dengan nihil 
sampah serta just-in-time dan 
jidoka alias kualitas diinte-
grasikan ke dalam proses me-
rupakan fundamental yang 

mendarah daging.
Dalam The Lean Practitio-

ner’s Handbook, diterangkan 
bahwa Toyota sendiri mem-
perkenalkan 14 pilar. Meng-
ambil keputusan manajemen 
berdasarkan visi jangka 
panjang, walaupun mengor-
bankan keuntungan fi nansial 
jangka pendek. 

Proses yang benar akan 
menghasilkan produk yang 
baik. Menciptakan proses 
berkesinambungan untuk 
mengangkat masalah ke 
permukaan. Menggunakan 
sistem “on demand” alias ber-
dasarkan kebutuhan sehing-
ga tidak terjadi overproduksi 
(nihil sampah). Derap kerja 
optimal, bukan tergesa-gesa. 

Masalah diselesaikan begitu 
terjadi, tanpa penundaan 
dan tidak dibiarkan menjadi 
besar. Standardisasi yang 
dijalankan penuh merupakan 
fundamental dari perbaikan 
berkesinambungan dan moti-
vasi pekerja.

Penggunaan kontrol visual 
sehingga tidak ada masalah 
yang disembunyikan. Di 
sini, transparansi meru-
pakan kunci sukses kerja 
sama. Teknologi dan proses 
sudah dites dan memang me-
madai. Membangun kultur 
mengutamakan kepemim-
pinan yang membangun dan 
menjalankan filsafat “lean” 
dengan konsisten. Melatih 
tim-tim yang menjalankan 
fundamental “lean” dengan 
militan. Merangkul supplier 
agar menerapkan fundamen-
tal yang sama. Para manajer 
menjalankan filsafat “lean” 
dengan mengenali secara 
langsung apa yang terjadi. 
Membuat keputusan dengan 
konsensus dan menerapkan 
keputusan dengan cepat dan 
lugas. Terus-menerus belajar 
demi perkembangan.

Terlepas dari bisnis Anda, 
menerapkan “lean” memerlu-
kan kekompakan dan moti-
vasi serta tidak jemu-jemu-
nya menjalankan aktivitas 
dan prosedur berdasarkan 
konsensus standardisasi. 

Bagi yang terbiasa dengan 
suasana rileks dan terkadang 
agak “semau gue”, mungkin 
ini merupakan tantangan 
terberat. Dalam menjalan-
kan “lean”, kelengahan satu 
individu bisa merusak ta-
tanan standardisasi. Dan 
ini semestinya diselesaikan 
secepatnya, sebelum suatu 
masalah mempengaruhi ta-
hap-tahap berikutnya.

Komitmen merupakan 
dasar dari keberhasilan 
metode ini. Berpikir jangka 
panjang merupakan tahap 
selanjutnya. Bergerak cepat 
dan tepat, sebelum masalah 
meluas dan memperdalam, 
merupakan gaya kerja yang 
perlu dipraktikkan.

Common sense memang 
bekerja dalam praktik “lean”, 
namun yang terpenting ada-
lah komitmen dan berpikir 
jangka panjang. Common 
sense yang cocok sebaiknya 
dicocokkan dulu dengan 
fakta-fakta hasil investiga-
si. Bias direduksi sedapat 
mungkin dengan mengukur 
permasalahan. “Lean” dalam 
berpikir, berorganisasi, me-
mecahkan masalah, mengelo-
la ekses alias “sampah”, dan 
mengembangkan bisnis dapat 
menghantarkan Anda kepada 
bisnis yang ramping. Istilah 
saya adalah bisnis yang mi-
nimalis.                                ■

Menerapkan Lean

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

AKSI KORPORASI PRODUSEN ALUMINIUM■

Ban Mobil Premium

KONTAN/Muradi

Kiri ke kanan: Communication Manager PT Michelin Indonesia (PTMI) Fiona Mambo, Country Director PTMI Jean 
Charles Simon, Marketing Manager PTMI Victor Daniel, dan Product Marketing Manager PTMI Refi l Hidayat saat 
peluncuran ban Michelin Primacy 3ST di Jakarta (20/6). Untuk memenuhi keinginan konsumen premium, Michelin 
meluncurkan Primacy 3ST, ban revolusioner yang diklaim tidak berisik, lebih nyaman, dan aman. 

JAKARTA. Produsen elektro-
nik PT Sharp Electronic Indo-
nesia berambisi memperbesar 
pangsa pasar elektronik di 
pasar domestik. Pabrikan asal 
Jepang ini menargetkan bisa 
menguasai 30% pangsa pasar 
elektronik dalam negeri. 

Sampai Mei 2013, Sharp 
mengklaim berhasil mengua-
sai sekitar 26% pangsa pasar 
elektronik nasional. "Kami je-
las ingin memperbesar pasar 
di Indonesia," kata Yukihiro 
Nono, Brand Strategy Group 
Senior General Manager PT 
Sharp Electronics Indonesia 
kepada KONTAN (19/6).

Berbagai langkah langsung 
produsen asal Jepang ayun-
kan untuk bisa menggapai 
target bisnis ini. Yang paling 
utama pembangunan pabrik 
kedua Sharp yang berada di 
Karawang International In-
dustrial City (KIIC). Menurut 
Nono, progres pembangunan 
pabrik yang dibangun sejak 
tahun lalu ini sudah mencapai 
70%. Diharapkan, pabrik seni-
lai Rp 1,2 triliun ini bisa ber-
operasi penuh mulai Oktober 
nanti.

Pabrik ini punya kapasitas 
sekitar 220.000 unit per tahun. 
Atau, dua kali lipat dari pabrik 
Sharp yang ada di Pulogadung, 
Jakarta Timur, yang cuma 
110.000 unit per tahun. Pabrik 
di Karawang ini nantinya 
memproduksi mesin cuci dan 
kulkas.

Sekitar 95% dari total kapa-
sitas produksi pabrik di Kara-

wang akan Sharp tujukan bagi 
pasar domestik. Sisanya, seki-
tar 5%, diarahkan ke pasar 
ekspor, antara lain Asia Teng-
gara dan Timur Tengah. 

Dengan kehadiran pabrik 
baru ini, Sharp makin pede 
untuk terus melansir produk 
baru. Menurut Pandu Setio, 
Public Relations and Corpo-
rate Social Responsibilty 
(CSR) Manager Sharp Indone-
sia, setiap Sharp membuat 
produk baru pasti disesuaikan 
dengan kondisi pasar dalam 
negeri. "Misalnya punya daya 
listrik yang rendah," katanya.

Setelah meluncurkan televi-
si layar super lebar, Big Aquos 
90 inci, Sharp berencana me-
luncurkan satu produk baru 
perkakas rumahtangga, pekan 
depan. Pandu mengklaim, 
produk terbaru ini juga sudah 
mengadopsi kebutuhan ma-
syarakat seperti konsumsi lis-
trik yang hemat.

Supaya bisa menjangkau 
pasar lebih efektif, Sharp su-
dah membangun gudang 
(warehouse) di Surabaya, Mei 
lalu. Dus, kini Sharp punya 
dua gudang besar. Satunya 
lagi ada di Jakarta. Keberada-
an gudang ini untuk memu-
dahkan menjangkau pasar di 
wilayah timur Indonesia.

Lewat langkah ini, Nono 
menargetkan pertumbuhan 
bisnis Sharp tahun ini bisa le-
bih baik dari tahun lalu yang 
mencapai sekitar 118%.

Markus Sumartomdjon

Sharp Pasang Target 
Kuasai 30% Pasar

INDUSTRI ELEKTRONIK■

KONTAN/Daniel Prabowo

Brand Strategy Group Senior General Manager PT Sharp 
Electronics Indonesia, Yukihiro Nono, saat berkunjung ke 
Redaksi KONTAN, Jakarta, Kamis (20/6).

Kinerja Kuartal I-2013 
PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY)

(Rp miliar)

Keterangan 2013 2012

Penjualan Bersih  256,72  166,16 

Laba Bruto  47,14  40,21 

Laba Komprehensif Tahun Berjalan  4,84  5,25 
Sumber: PT Ricky Putra Globalindo Tbk


