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CIKARANG. Setelah mengo-
perasikan pabrik selama dua 
tahun di Indonesia, PT L’Oréal 
Indonesia telah mengekspor 
kosmetik ke sejumlah negara. 
Perusahaan mengklaim, 60% 
hasil produksinya telah di 
ekspor ke beberapa negara.

Adapun tujuan ekspor pab-
rik milik perusahaan kosmetik 
yang bermarkas di Clichy, 
Prancis ini adalah kawasan 
ASEAN. Perlu diketahui, pab-
rik L’Oréal ini terletak di ka-
wasan industri Jababeka, Ci-
karang, Jawa Barat. 

Pabrik ini telah beroperasi 
sejak 2012 lalu dengan nilai 
investasi € 100 juta atau setara 
Rp 1,25 triliun. Manajemen  
L’Oréal mengklaim pabrik di 
Cikarang ini merupakan yang 
terbesar di seluruh dunia.

Adapun produk yang diha-
silkan dari pabrik ini antara 

lain ;  Garnier dan Maybelline. 
Nah, fokus pabrik ini adalah 
memproduksi produk pera-
watan rambut dan kulit. 

"Produksi paling besar ada-
lah produk Garnier 51,26%. 
Lalu produk L’Oréal 38,25% 
dan produk Maybelline seki-
tar 10,48%," kata Henri Paruli-
an Saragih, Acting Plant Di-
rector PT L’Oréal Indonesia, 
Kamis (18/12).

Hasil produksi pabrik L’Oré-
al yang menyasar pasar do-
mestik tercatat sebanyak 
37,4%. Sisanya melayani eks-
por ke negara ASEAN. "Eks-
por Thailand sebesar 33%, lalu 
Malaysia 14%, Singapura sebe-
sar 3,2%. Sisanya Filipina dan 
Hong Kong," jelas Henri.

Sayangnya, Henri tidak mau 
menyebut angka realisasi eks-
por tersebut. Ia hanya bilang, 
kapasitas produksi terpasang 

pabrik saat ini tercatat 300 
juta unit per tahun. "Sebenar-
nya pabrik bisa memproduksi 
sampai 500 juta unit per ta-
hun, tetapi kami belum tahun 
kapan kapasitas produksi di-
tambah,” kata Henri.

Adapun dari segmen pro-
duk, sekitar 70%-75% pabrik 
L’Oréal di Cikarang mempro-
duksi produk perawatan kulit, 
sisanya memproduksi produk 
perawatan rambut. Secara 
global, perusahaan ini memi-
liki 28 merek yang diproduksi 
di banyak tempat. 

Mengacu laporan keuangan 
perusahaan, pada 2013, L’Oré-
al mengantongi pendapatan 
global € 22,98 miliar atau naik 
2,3% jika dibandingkan de-
ngan pendapatan 2012 senilai 
€ 22,46 miliar.

Fransisca Bertha Vistika

Kami berharap dana infrastruktur 
dibelanjakan untuk membeli baja domestik.
Irvan Kamal H, Chairman Indonesia 
Iron and Steel Industries Association.

JAKARTA. Pasar baja nasio-
nal berpotensi tumbuh 8%-11% 
tahun 2015 dari realisasi tahun 
ini. Industri ini berharap ber-
kah dari proyek infrastruktur 
yang dirancang pemerintah.

Irvan Kamal Hakim, Chair-
man Indonesia Iron and Steel 
Industries Association (IISIA) 
bilang, rencana pemerintah 
menggelontorkan dana pro-
yek infrastruktur sekitar Rp 
200 triliun–Rp 400 triliun me-
rupakan kabar baik yang di-
sambut industri baja. "Kami 
berharap, dana itu segera cair 
dan dibelanjakan untuk mem-
beli baja dalam negeri, bukan 
impor," kata Irvan Irvan pada 
KONTAN, Selasa (16/12). 

Dalam hitungan IISIA, per-
mintaan baja nasional tahun 
2015 bisa mencapai 15,2 juta 
ton - 15,62 juta ton. Angka itu 
naik jika dibandingkan pro-
yeksi realisasi penjualan baja 
nasional tahun ini sebanyak 
14,08 juta ton.

Optimisme pertumbuhan 
pasar baja nasional bisa terca-
pai jika kondisi Indonesia da-
lam keadaan aman. Istilah 
aman yang dimaksud Irvan 
adalah, tidak adanya gejolak 
politik plus nilai tukar rupiah 
terhadap dollar Amerika Seri-
kat juga stabil.. 

Untuk memenuhi kebutuh-
an baja proyek infrastruktur 
ini, industri baja nasional te-
lah mempersiapkan pabrik 
berkapasitas 10 juta ton per 
tahun. Irvan bilang, kapasitas 
terpasang pabrik baja di Indo-

nesia, saat ini baru mencapai 
6 juta ton–7 juta ton setahun. 

Selain dari industri baja da-
lam negeri, pasar baja nasio-
nal juga akan diramaikan baja 
impor dari China, Korea Sela-
tan dan Jepang. Selain baja 
untuk konstruksi dan infra-
struktur, produk baja yang 
diimpor adalah baja untuk 
kebutuhan industri otomotif.

Memang, kehadiran baja 
impor ini membuat persaing-
an pasar baja makin sengit. 
Apalagi, ada importir baja 
yang diduga sengaja melaku-

kan dumping harga atau men-
jual bajanya lebih murah di 
Indonesia ketimbang di nega-
ra asalnya. Sementara itu, tarif 
bea masuk impor baja ke In-
donesia terbilang kecil, hanya 
0%-5%. "Ibaratnya, pagar itu 
kurang tinggi," jelas Irvan.

Harga bijih besi turun
Bagi industri, penurunan 

harga bahan baku merupakan 
kabar baik. Penurunan harga 
bahan baku berupa bijih besi 
ini juga sampai ke meja indus-
tri baja. Mengacu data Bloom-
berg tanggal 17 Desember 
2014, harga bijih besi US$ 

83,74 per metrik ton. Angka 
ini turun 40,5% ketimbang 
harga bijih besi periode yang 
sama tahun lalu senilai US$ 
140,69 per metrik ton.

Namun, penurunan harga 
pembelian bahan baku tak 
otomatis langsung menurun-
kan harga jual produk baja. 
Apalagi, penurunan harga jual 
bijih besi terjadi saat rupiah 
melemah atas nilai tukar dolar 
Amerika Serikat (AS). 

Selain itu, penurunan harga 
bahan baku bijih besi tak se-
iring dengan biaya produksi 
yang justru naik. "Soal harga 
jual ditentukan kondisi pasar, 
yang banyak produk impor," 

terang Irvan.
Untuk diketahui saja, penu-

runan harga bijih besi dunia 
terjadi karena turunnya per-
mintaan dari China. Namun 
alih-alih mengurangi produk-
si, produsen baja di China 
justru mempertahankan pro-
duksinya, agar kinerja perusa-
haannya tetap hijau.

Keputusan perusahaan baja 
China untuk berproduksi itu 
membuat pasokan baja dunia 
menjadi berlebihan. Kondisi 
inilah yang mengganggu harga 
baja dunia. Maklum, China 
adalah eksportir baja terbesar 
dunia, termasuk ekspor ke 
Indonesia.   ■

Proyek Infrastruktur 
Berkah Industri Baja
Pasar baja tahun 2015 diproyeksikan naik sampai 15,62 juta ton

Benediktus Krisna Y.

Impor baja dari 
China, Korea dan 

Jepang masih 
menghantui 
industri baja 

nasional.

L’Oréal Indonesia Mempercantik 
Pasar Kosmetik di ASEAN

■MANUFAKTUR

Anda pasti pernah de-
ngar tentang housing 
bubble alias gelembung 

properti dan fi nancial bubble 
alias gelembung produk-pro-
duk fi nansial. Kini exit bub-
ble sedang terbentuk.

Exit bubble adalah gelem-
bung yang disebabkan oleh 
para baby boomer atau orang-
orang yang pensiun dari kegi-
atan-kegiatan bisnis mereka. 
Di negara-negara “tua,” se-
perti Amerika Serikat, Eropa, 
Australia–Pacific, dan Asia 
Timur, dalam kurun waktu 
lima tahun, ada lima juta 
baby boomer yang pensiun 
dari kegiatan bisnis. Dalam 
kurun waktu 15 tahun, akan 
ada 10 juta yang pensiun.

Bagi para globalis yang 
memandang dunia ini hanya 
selebar daun kelor, dan gemar 
memburu bisnis hingga ke 
ujung dunia, pengalihan bis-
nis dari para baby boomer ke 
Generasi X dan Generasi Y 
sudah mulai terjadi. Bahkan, 
berbagai bisnis kecil dan me-
nengah (Small Medium En-
terprises businesses) pun 
bisa dibidik. Gelembung exit 
ini diprediksi membesar 
hingga 15 tahun mendatang. 

Dengan globalisasi yang 
melenyapkan batas-batas geo-
grafi s, kapital atau modal sa-
ngat mudah berpindah dari 
satu tempat ke tempat lain. 

Berbagai bisnis kecil dan bis-
nis keluarga bisa saja diam-
bilalih dengan mengikuti hu-
kum bisnis di negara yang 
bersangkutan. Bisnis-bisnis 
berbasis jasa seperti restoran, 
salon, pendidikan, dan pela-
tihan cukup sederhana untuk 
dipindahtangankan.

Di Singapura misalnya, 
restoran-restoran khas Italia 
yang berasal dari negara 
asalnya juga menjamur. De-
mikian juga rumah makan 
dan hotel-hotel yang didiri-
kan oleh para penanam modal 
Jepang, Korea, dan China. Di 
Jepang, berbagai bisnis bake-
ry yang membutuhkan tenaga 
dan supervisi fisik juga se-
dang menunggu penanam 
modal penerus.

Menurut pemantauan 
Pricewaterhouse Cooper 
(PwC), di Australia saja se-
pertiga dari 1,54 juta bisnis 
privat maupun usaha kecil, 
akan mencapai usia 55 di 
tahun 2024. Karena itu sudah 
waktunya bagi mereka untuk 
masuk masa pensiun. 

Dan dalam 10 tahun saja, 
akan ada sekitar 1,4 juta pe-
milik bisnis kecil yang mem-
pekerjakan 7,9 juta orang de-
ngan kontribusi sebesar US$ 
500 miliar bagi produk do-
mestik bruto (PDB) Australia. 
Mereka ini yang akan mema-
suki masa pensiun.

Exit strategy merupakan 
kebutuhan bagi mereka. Saat 
ini para konsultan bisnis se-
dang mempersiapkan diri 
untuk memasuki niche baby 
boomer yang pensiun ini. 

Para pensiunan generasi 
ini juga perlu mempersiap-
kan diri dengan berbagai 
strategi agar bisa mendapat-
kan optimasi di era resesi 
global ini. Apalagi dengan 
over supply bisnis yang dijual 
dan dilemparkan ke pasar.

Di Amerika Serikat, seki-
tar 75% dari baby boomer 
ternyata tidak memiliki exit 
strategy, saat masuk masa 
pensiun. Walaupun 85% aset 
mereka tersandera sebagai 
aset bisnis. 

Bagi para venture capita-

list, ini adalah berita baik. 
Dari segi pembeli bisnis, si-
tuasi ini serupa dengan ke-
banjiran stok properti di AS 
yang masih saja belum pulih 
dari foreclosure crisis alias 
krisis properti yang dimulai 
di tahun 2007 dan diamplifi -
kasi oleh resesi 2008 silam.

Exit strategy sendiri mem-
punyai defi nisi luas. Seorang 
pemilik usaha kecil dan me-
nengah bisa saja melakukan 
exit strategy tanpa menjual 
aset bisnis. Strategi kreatif 
lainnya termasuk profi t-sha-
ring dan equity ownership.

Kemungkinan lain terma-
suk mantan pemilik dan pen-
diri SME sebagai anggota 
Board of Director maupun 
konsultan luar yang diperhi-
tungkan suaranya. Kemung-
kinan lainnya adalah mela-
kukan transisi ke bisnis SME 
baru yang lebih ringan ma-
najemen operasionalnya, se-
hingga bisa didelegasikan 
kepada kalangan profesional 
semi autopilot.

Menurut statistik di Ame-
rika, hanya 25% dari pemilik 
bisnis yang berhasil menjual 
bisnis mereka dengan harga 
dan pemenuhan persyaratan 
yang memadai saat pensiun. 
Jadi, kegagalan penjualan 
bisnis mencapai 75% . Penye-
babnya tak lain karena ku-
rang solidnya exit strategy.

Bagi baby boomer, exit 
strategy melibatkan kesiapan 
emosional, disamping fi nan-
sial. Sebaiknya investasi 
yang menghasilkan unearned 
income telah berjalan cukup 
baik selama 1–2 tahun, sebe-
lum seorang pebisnis memu-
tuskan untuk pensiun sepe-
nuhnya. Pertimbangkan juga 
untuk downsizing tempat 
tinggal sehingga memperkecil 
biaya perawatan rumah.

Bagi pemilik modal yang 
berniat mengambil alih bis-
nis para baby boomer, yang 
perlu diperhatikan adalah 
valuasi yang optimal berda-
sarkan industri dan revenue 
tahunan.  Lalu hitungan 
EBITDA (earning before inte-
rest, taxes, depreciation, and 
amortization) menjadi per-
timbangan utama. Pastikan  
bahwa angka-angka yang di-
tulis itu benar. Audit harus 
dilakukan dengan teliti. 

Dan terakhir adalah, da-
lam satu dan dua dekade ke 
depan, akan semakin banyak 
SME di negara-negara maju 
yang ditinggalkan oleh para 
pemiliknya karena faktor 
usia ini. Karena itu, bagi 
para venture capitalist, kondi-
si ini bisa menjadi  kesem-
patan berharga untuk masuk 
di pasar-pasar yang lukratif 
namun sebelumnya sulit di-
masuki.                  ■

Kesempatan dan Strategi Exit Bubble Baby BoonerKesempatan dan Strategi Exit Bubble Baby Booner
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur, pendiri BookLizt.
com, berbasis di Silicon Valley.

Siam Cement Mengakuisisi 
Produsen Kemasan Indoris

JAKARTA. Korporasi asal Thailand, Siam Cement Group 
(SCG) kembali memperbesar bisnisnya di Indonesia. Kali 
ini, SCG akuisisi 90% saham perusahaan kertas PT Indoris 
Printingdo (Indoris) yang berbasis di Tangerang, Banten.

SCG mengakuisisi Indoris lewat Thai Containers Group 
Company Limited (TCG), perusahaan patungan SCG de-
ngan Rengo Co Ltd asal Jepang. Adapun nilai akuisisi Indo-
ris ini tercatat Rp 102,5 miliar, termasuk transaksi pengam-
bilalihan utang milik Indoris senilai Rp 21 miliar.

Indoris adalah produsen offset cartons dan kemasan 
yang memiliki kapasitas produksi 8.000 ton per tahun de-
ngan nilai pendapatan Rp 53,55 miliar di tahun 2013. "Inves-
tasi ini mencerminkan tekad SCG mengembangkan produk 
bernilai tambah tinggi, yang memungkinkan peningkatan 
daya saing dan keberlanjutan, serta meningkatkan kemam-
puan SCG memasuki pasar kemasan Indonesia," ujar Kan 
Trakulhoon, Presiden dan CEO SCG dalam pernyataan 
tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/12).

Sebelumnya akuisisi Indoris, SCG mengakuisisi produ-
sen PT Primacorr Mandiri September tahun 2013 lalu. "SCG 
berkomitmen mengejar pertumbuhan dan menjadi pemim-
pin bisnis berkelanjutan di ASEAN," tambahnya.

Sekadar informasi, SCG punya tiga lini bisnis utama, ya-
itu SCG Cement-Building Materials, SCG Chemicals, dan 
SCG Paper. SCG beroperasi di Indonesia sejak 1995 dan 
bertahap memperluas investasinya dalam berbagai macam 
bisnis seperti PVC, ubin keramik, dan joint venture dengan 
mitra lokal dalam bisnis bahan bangunan.

Widiyanto Purnomo

Pasar Motor Besar

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Pengunjung mengamati sepeda motor besar saat pameran disebuah pusat belanja di 
Jakarta, Kamis (18/12). Pelaku industri memperkirakan dalam jangka lima tahun kedepan 
pasar sepeda motor berkapasitas mesin 250 cc ke atas akan menacapi 5% dari total 
penjualan. Saat ini pasar sepeda motor diatas 250 cc tersebut baru mencapai 1,5% dari 
total penjualan.

Dollar Bertenaga, Harga 
Mobil Mewah Naik

JAKARTA. Pelemahan rupiah atas dollar Amerika Serikat 
(AS) membuat harga produk impor menjadi lebih mahal, 
termasuk mobil premium impor alias completely build up 
(CBU). Jika pelemahan rupiah berlanjut, importir mobil 
mewah tak punya pilihan selain menaikkan harga.

Sebagaimana diketahui, mobil mewah diimpor dengan 
mata uang dollar AS, kemudian dijual di Indonesia dengan 
mata uang rupiah. Jika mata uang dollar AS menguat, tentu 
dengan transaksi  rupiah, harga mobil mewah itu menjadi 
lebih mahal. 

A. Rieva Muchsin, Chief Marketing Offi cer PT Garansin-
do Inter Global bilang, pihaknya saat ini melakukan kajian, 
termasuk kajian menaikkan harga jual mobilnya. 

“Kami sedang rapat guna membahas rencana cadangan 
untuk mengantisipasi kenaikan harga,” ujarnya. 

Namun Rieva memastikan, Garansindo tidak menaikkan 
harga jual dalam waktu dekat. Sebab, stok mobil saat ini 
diimpor sebelum pelemahan rupiah belum terlalu dalam. 
“Jika penguatan dollar AS terjadi jangka panjang, mau tak 
mau kami menaikkan harga, waktunya sedang kami su-
sun,” jelas Rieva tanpa menyebut waktunya.

Selama ini, Garansindo menjual sekitar 180 unit - 200 
unit mobil impor setiap bulannya atau sekitar 2.000 unit 
per tahun. Sekitar 50% merek yang di jual  mereka adalah 
JEEP, sisanya  adalah merek Dodge, Chrysler, Fiat, serta 
Alfa Romeo. 

Efek penguatan dollar lain, Rieva bilang, sejak bulan 
November lalu, terjadi pelemahan daya beli. “Salah satu 
faktor utamanya adalah, banyaknya kompetitor yang me-
ngeluarkan varian baru mobil premium,” kata Rieva. 
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Kapasitas Produksi Baja Jadi (Finished Steel) (ton)
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Sumber: Indonesia Iron and Steel Industries Association (IISIA)


