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JAKARTA. PT Pelat Timah 
Nusantara Tbk (Latinusa) te-
rus berupaya menggenjot pro-
duksinya. Kali ini, perusahaan 
itu memanfaatkan momentum 
puasa dan Idul Fitri untuk 
mendongkrak penjualan pelat 
timah khusus untuk kemasan 
makanan. Peningkatan penju-
alan ini mulai terasa pada ki-
nerja kuartal I-2013. 

Direktur Utama, Latinusa 
Ardhiman T.A, bilang permin-
taan tinplate atawa pelat ti-
mah untuk kemasan produk 
makanan cenderung mening-
kat menjelang puasa dan Idul 
Fitri yang jatuh pada Agustus 
2013. "Porsi penjualan Latinu-
sa di segmen ini bakal me-
ningkat menjadi 60% - 70%," 
ujarnya, Kamis (13/6).

Ardhiman menambahkan, 

kenaikan porsi penjualan pe-
lat timah ke segmen kemasan 
makanan ini juga didorong 
oleh permintaan dari dua pro-
dusen susu yang baru membu-
ka pabrik di Jawa Timur. Ha-
nya saja, Ardhiman tak mau 
merinci berapa besar permin-
taan dari dua produsen itu.

Sebagai gambaran saja, 
pada kuartal I-2013, Latinusa 
menjual pelat timah untuk 
kemasan susu sebanyak 8.190 
ton, dan kemasan sarden se-
banyak 5.604 ton. Sedangkan 
pelat timah untuk kemasan 
biskuit dan permen sebanyak 
8.752 ton. 

Di luar itu, perusahaan itu 
juga menjual pelat timah un-
tuk cat (4.672 ton), kemasan 
bahan kimia (4.929 ton), ka-
leng umum (1.662 ton), mi-

nyak goreng (879 ton), dan 
buah dan minuman (485 ton).

Meski masih menguasai 60% 
dari total pangsa pasar pelat 
timah domestik, namun Ar-
dhiman bilang, penjualan Lati-
nusa masih tertekan oleh pe-
lat timah impor yang harganya 
kompetitif. Menurutnya, se-
panjang kuartal I-2013, impor 
pelat timah mencapai 23.948 
ton. Angka ini setara dengan 
40% dari total konsumsi pelat 
timah nasional pada periode 
itu yang mencapai 60.227 ton.

Hingga kuartal I-2013 lalu, 
Latinusa membukukan penju-
alan bersih sebesar US$ 42,85 
juta, naik 37% ketimbang pe-
riode yang sama tahun 2012 
yang sebesar US$ 31,31 juta. 
Pada kuartal itu juga, perusa-
haan itu berhasil membuku-

kan laba bersih sebesar US$ 
552.000. Pada periode yang 
sama tahun lalu, Latinusa 
mencatatkan rugi bersih sebe-
sar US$ 1.538.

Direktur Keuangan Latinu-
sa, Slamet Gunawan, bilang 
tahun ini, perusahaan menyi-
apkan belanja modal sebesar 
Rp 11 miliar. Hingga kuartal 
I-2013, Latinusa sudah merea-
lisasikan belanja modal sebe-
sar Rp 1 miliar untuk membeli 
peralatan dan tambahan sete-
lah revamping (modifi kasi). 

Rendahnya belanja modal 
tahun ini, kata Slamet, lantar-
an Latinusa telah mengaloka-
sikan belanja modal sebesar 
Rp 170 miliar di tahun 2012 
untuk program revamping. 

Agustinus Beo da Costa

Kami sedang menggarap produk kesehatan 
yang terbuat dari benang khusus.
Tunaryo, Sekretaris Perusahaan 
PT Asia Pacifi c Fibers Tbk

JAKARTA. Meski harga serat 
sintetis tengah lesu, namun 
PT Asia Pacific Fibers Tbk 
(POLY) terus berekspansi. 
Mulai tahun lalu, perusahaan 
itu mulai melebarkan sayap 
dengan memproduksi benang 
khusus (fi lamen) untuk kebu-
tuhan kesehatan dan otomo-
tif. Dengan usaha ini, POLY 
berharap bisa meraup penju-
alan hingga US$ 600 juta.

Sekretaris Perusahaan PT 
Asia Pacifi c Fibers, Tunaryo 
menuturkan, tahun ini, POLY  
mengalokasikan belanja mo-
dal sekitar US$ 20 juta-US$ 30 
juta. Dari jumlah itu, pada 
kuartal I-2013, POLY telah 
membelanjakan US$ 10 juta 
untuk tambahan mesin baru 
pabrik di Kaliwungu, Sema-
rang, Jawa Tengah, yang 
memproduksi benang khusus. 
"Benang khusus ini nantinya 
untuk produk kesehatan. Pro-
duk ini yang sedang kita ga-
rap," ujarnya, Kamis (13/6).

Selain untuk produk kese-
hatan, benang khusus berba-
han fi lamen ini juga membidik 
pasar otomotif. Untuk diketa-
hui, benang berserat khusus 
ini biasa dipakai untuk bahan 
jok mobil dan pesawat ter-
bang.

Tunaryo bilang, Asia Pacifi c 
Fibers telah menggaet produ-

sen mobil ternama, Audi, yang 
memiliki pabrik di Thailand. 
"Kami sudah melakukan be-
berapa penjajakan untuk ker-
jasama," katanya. 

Menaikkan produksi
Tak hanya itu, perusahaan 

itu juga membidik pasar Ame-
rika Serikat dan Eropa. Asia 
Pacific Fibers juga berniat 
memasarkan produk benang 
fi lamen ini ke industri otomo-
tif domestik, seperti Toyota.

Karena itu, Asia Pasifi c Fib-
ers berniat menggenjot pro-
duksi pabrik benang fi lamen-
nya di Semarang. Jika sebe-
lumnya produksinya 425 ton 
per hari, rencananya akan di-
tingkatkan menjadi 525 ton 
per hari. Tunaryo bilang, dari 
total kapasitas produksi sebe-
sar 54.000 ton per tahun, saat 
ini, kapasitas terpakainya 
baru sekitar 70%-75%.

Selain memiliki pabrik di 
Semarang, pabrik POLY lain-
nya terletak di Karawang, 
Jawa Barat. Pabrik ini mem-
produksi poliester. Namun, 
pabrik benang di Karawang 
sudah berproduksi dengan 
kapasitas penuh. Secara total, 
kapasitas seluruh pabrik milik 
POLY mencapai 148.000 ton 
per tahun.

Meski begitu, tahun ini, 
POLY hanya menargetkan 
pendapatan sekitar US$ 600 
juta. Angka ini sama dengan 
realisasi pendapatan yang 
berhasil diraup perusahaan  
ini pada tahun 2012 yang se-
besar US$ 600,53 juta. 

Tunaryo beralasan, persa-
ingan di industri benang da-
lam negeri cukup ketat. Apa-
lagi, situasi pasar global yang 
belum pulih membuat perusa-
haan China ramai-ramai me-
lempar produk benang ke In-
donesia.     ■

Asia Pacific 
Fibers Merajut 
Benang Khusus
Asia Pacific Fibers bidik pasar kesehatan dan otomotif

Aceng Nursalim

Latinusa Genjot Penjualan Menjelang Puasa
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Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Jateng 
■ Pekerjaan: PKPAM-SKPA- 
Cilacap.01-PP (pengadaan dan 
pemasangan pipa PVC 400 mm 
dan perlintasan pipa, Ds. Brebeg, 
Kec. Jeruk Legi – Kab. Cilacap)
Satuan kerja: Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air Minum 
Jawa Tengah
Sub satuan kerja/PPK: PPK Satuan 
Kerja Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Air Minum Jawa 
Tengah
Bidang/sub. bidang: tata lingkung-
an/perpipaan air bersih dan limbah 
termasuk perawatannya (25003)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 6.692.279.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 3 Juni – Senin, 17 Juni 2013 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 

Pekerjaan di Jakarta
■ Pekerjaan: pembuatan fi lm 
dokumenter animasi RTBL dan 
pembangunan dan rehabilitasi 
gedung Negara
Satuan kerja: Direktorat Penataan 
Bangunan dan Lingkungan
Sub satuan kerja/PPK: PPK 
Perencanaan Teknis
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
iklan, fi lm dan pemotretan (kode 
5.07.10)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 4.200.000.000

■ Pekerjaan: penyebarluasan 
informasi bidang penataan 
bangunan dan lingkungan
Satuan kerja: Direktorat Penataan 
Bangunan dan Lingkungan
Sub satuan kerja/PPK: PPK 
Perencanaan Teknis
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
iklan, fi lm dan pemotretan (kode 
5.07.10)
Nilai HPS paket: Rp 6.500.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 4 Juni – Senin, 17 Juni 2013 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 

Pekerjaan di Basarnas
■ Pekerjaan: pengadaan Rigid 
Infl atable Boat tahun 2013
Agensi: Badan SAR Nasional (kode 
lelang: 173469)
Satuan kerja: Kantor Pusat Basarnas
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/alat transportasi laut
Nilai pagu: Rp 42.000.000.000
Nilai HPS : Rp 27.970.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 10 Juni –Senin, 17 Juni 2013 
melalui website: http://lpse.
basarnas.go.id/eproc/ 

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

Terminologi viralitas di-
terjemahkan dari virali-
ty alias kemampuan 

untuk mengangkat suatu pro-
duk atau konsep secara viral. 
Viral sendiri merupakan sa-
lah satu karakteristik dari 
internet, yaitu kemampuan 
untuk berkembang secara eks-
ponensial berkali-kali lipat 
dalam waktu sangat singkat. 

Dengan kata lain, dengan 
kecepatan penyebaran bak 
virus, suatu bisnis, produk, 
atau konsep bisa meluas ke 
seluruh dunia dengan waktu 
dan sumber daya lainnya 
yang sangat kecil.

Salah satu pionir pemakai 
istilah ini adalah Seth Godin. 
Penulis best-seller yang ber-
kepala botak ini pernah me-
nulis sebuah buku The Idea 
Virus yang dibagi-bagikan 
secara gratis melalui blognya. 
Ini menjadi salah satu buku 
terlaris di dunia. Semua di-
mulai dengan modal nol dan 
satu blog yang murah meriah 
saja. Sekarang, ia adalah sa-
lah satu self-made internet 
millionaire yang dikagumi.

Viral marketing adalah sa-
lah satu buzzword internet 
yang banyak dicari. Viral 
marketing sering dimiskon-
sepsikan sebagai strategi 
marketing. Ini salah. Suatu 
produk bisa menjadi viral 
bukan karena berbagai strate-

gi dan taktis pemasaran, na-
mun dengan karakteristik 
inherennya sendiri. Jadi, 
suatu produk bersifat viral 
apabila memang berbagai  
elemennya bekerja dengan 
sendirinya untuk memanggil 
konsumen-konsumen lain-
nya.

Sebagai contoh pionir 
produk viral adalah Hotmail. 
Pada zamannya, email gratis 
baru satu itu saja. Dengan 
mengirimkan email dengan 
alamat @hotmail.com, pene-
rima email menjadi penasa-
ran dan ingin mencari tahu 
dan membuat akun juga di 
sana. 

Penyedia fasilitas unduh 
video Youtube juga merupa-
kan salah satu kasus sukses 
produk yang viral. Video yang 
di-upload ke Youtube pasti 
disebarkan linknya kepada 
handai taulan dan mereka 
bisa dengan mudah menye-
barkannya lagi kepada orang 
lain.

Arsitektur dari suatu de-
sain produk menentukan vi-
ralitasnya. Word-of-mouth, 
baik secara langsung maupun 
via fi tur tell a friend atau sha-
re di situs internet bukanlah 
kadar viralitas. Itu adalah 
keberhasilan strategi pemasa-
ran dan keberhasilan produk 
itu sendiri dari perspektif 
popularitas karena satu dan 

lain hal. Demikian menurut 
Andrew Chen dalam The Viral 
Startup: A Guide to Designing 
Viral Loops terbitan Hyper-
ink.

Dengan desain yang viral, 
suatu produk bisa dengan 
sendirinya berkembang terle-
pas dari divisi pemasaran 
yang standar maupun premi-
um. Desain yang viral men-
ciptakan viral loop alias ling-
karan viral. Lingkaran ini 
berpotensi menjadi ekosistem 
tersendiri.

Dengan menjadi ekosis-
tem, lingkaran viral ini 
mampu hidup terus. Facebook 
adalah salah satu contoh eko-
sistem yang luar biasa. Kon-
sepnya sangat sederhana. Se-

tiap anggota dengan sendiri-
nya akan mencari teman dan 
handai taulan di sana serta 
mengundang mereka yang 
belum bergabung. Lingkaran 
ini membentuk jaringan luar 
biasa di seantero dunia.

Inti dari produk yang vi-
ral adalah desain produk, in-
sentif untuk menggunakan 
produk tersebut, dan produk-
nya sendiri memang sangat 
layak untuk direkomandasi-
kan kepada pengguna lain. 
Desain produk yang dengan 
sendirinya menghubungkan 
pengguna dengan pengguna 
lain sangat krusial di sini.

Tentu saja Amazon yang 
pada mulanya hanya menju-
al buku merupakan suatu pe-
ngecualian. Kemampuan vi-
ralitas Amazon, misalnya, 
terbatas dengan word-of-
mouth akan fi tur dan produk-
nya lebih jauh lebih murah 
dibandingkan dengan penju-
alan di toko-toko konvensio-
nal. Sampai saat ini, social 
networking dan penghubung 
antar pengguna melalui Ama-
zon hanya terbatas pada pro-
duct review yang bisa saling 
menyilang.

Perhatikanlah bahwa star-
tup yang menawarkan pro-
duk-produk berbasis lokal 
agak sulit berkembang secara 
viral, kecuali Yelp. Wcities.
com sekarang menjual konten 

kepada Yahoo! dan para pe-
main raksasa Internet. Me-
ngembangkan bisnis lokal 
yang viral mempunyai keter-
batasan massa kritikal.

Ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dari segi 
desain produk. Pertama, 
penggunaan sebaiknya sein-
tuitif mungkin tanpa perlu 
masa pembelajaran yang ber-
arti. Kedua, desainnya seba-
iknya sesederhana mungkin. 
Ketiga, optimasi produk yang 
ringkas dan padat. Keempat, 
produk tidak perlu berkompe-
tisi dengan produk-produk 
lain, namun unik dan tidak 
ada duanya.

Beberapa penerbit online 
berbasis Web 2.0 atau bahkan 
Web 3.0 seperti Hyperink ber-
pegang kepada konsep viral 
ini. Dengan menerbitkan 
blog-blog yang tinggi pemi-
natnya menjadi e-book, ini 
merupakan salah satu bentuk 
viral yang “primitif” karena 
tidak mengandalkan viralitas 
desain produk. 

Sebagai penulis e-book, 
saya cukup terkesan dengan 
strategi ini dan siap mener-
bitkan empat e-book dengan 
mereka. Menerbitkan e-book 
dengan konsep viralitas me-
rupakan eksperimen yang 
hasilnya akan saya informa-
sikan kepada para pembaca. 
Silakan ditunggu.  ■

Viralitas dan Strategi Pemasaran

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Viralitas dan Strategi Pemasaran

MANUFAKTUR■

Sedan Kompak Proton

KONTAN/Muradi

Peluncuran mobil Proton Preve di Jakarta, Kamis (13/6). PT Proton Edar Indonesia menawarkan sedan kompak yang 
dibekali mesin CFE 1.6 liter turbo ini dengan harga Rp 285 juta on the road DKI Jakarta.

Kinerja Kuartal I  
PT Asia Pacifi c Fibers Tbk (POLY)
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Sumber: RTI
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Keterangan Kuartal I-2013 Kuartal I-2012
Pendapatan bersih US$ 153,83 juta US$ 157,30 juta
Rugi usaha US$ 9,34 juta US$ 2,75 juta
Rugi bersih US$ 12,1 juta US$ 4,93 juta

Harga Saham

SEREMONI


