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JAKARTA. Untuk menggenjot 
penjualan, Lexus Indonesia 
berencana menambah jaring-
an penjualan. Lexus berniat 
membuka dua diler tahun ini 
dan bisa beroperasi mulai ta-
hun depan. 

 Lexus masih membidik Ja-
karta sebagai lokasi diler 
baru. Medan dan Surabaya  
juga masuk daftar calon loka-
si diler baru.

Namun, saat ini sekitar 70% 
pelanggan Lexus berada di 
Jakarta, sehingga menjadi 
pertimbangan Lexus untuk 
membuka diler baru di sepu-
tar Ibukota. "Saat ini kami 
masih membangun calon diler 
baru itu dan diharapkan sele-
sai tahun 2016," kata Adrian 
Tirtadjaja, General Manager 
Lexus Indonesia kepada KON-

TAN, Kamis (12/2).
Kebutuhan dana penambah-

an satu diler Lexus ini menca-
pai sekitar US$ 10 juta. Alha-
sil, tahun ini Lexus Indonesia 
setidaknya menganggarkan  
US$ 20 juta untuk membangun 
dua unit diler baru. "Nilai in-
vestasi itu belum termasuk 
investasi tanah," kata Adrian. 

Saat ini Lexus baru memi-
liki satu diler yang beroperasi 
di Menteng, Jakarta Pusat. 
Selain menambah diler baru, 
tahun ini Lexus akan menda-
tangkan mobil baru di segmen 
mobil sport utility vehicle 
(SUV) yaitu NX 200 turbo. 
"Kami luncurkan akhir kuartal 
I-2015,” jelasnya.

Untuk produk anyar ini, 
Adrian mengklaim sudah 
mendapatkan pesanan seba-

nyak 100 unit. Walaupun tak 
menyebut target spesifik, 
Adrian memperkirakan, pen-
jualan Lexus tahun ini ada di 
kisaran 600 unit atau tidak 
jauh berbeda dengan penjual-

an tahun 2014. 
Mengacu data Gabungan 

Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), sepan-
jang tahun 2014, Lexus Indo-
nesia menjual mobil sebanyak 

627 unit, naik tipis 0,8% ketim-
bang penjualan tahun 2013  
yang sebanyak 622 unit. 

Salah satu penyebab penju-
alan Lexus tahun ini diperki-
rakan sama dengan tahun lalu 
adalah calon pembeli wait 
and see karena ada kenaikan 
harga jual Lexus. Maklum, 
mulai Januari 2015, Lexus 
menaikkan harga jual 10%.  
"Bukan hanya karena penga-
ruh penguatan dollar Amerika 
Serikat (AS), tetapi kami me-
naikkan harga untuk menye-
suaikan biaya lain termasuk 
pajak," katanya.

Sebagai gambaran, harga  
jual Lexus di Indonesia berki-
sar antara Rp 800 juta sampai 
dengan Rp 4 miliar per unit.

Fransisca Bertha Vistika

Kalau semua negara menuduh kita dumping, 
kita mau ekspor kemana?
Rusli Tan, Wakil Ketua Umum Asosiasi 
Pulp dan Kertas Indonesia (APKI). 

JAKARTA. Industri kertas In-
donesia kena tuduhan mela-
kukan praktik perdagangan 
tidak sehat di Amerika Serikat 
(AS). Otoritas anti dumping 
AS menduga adanya dumping 
kertas jenis certain uncoated 
paper yang dilakukan industri 
kertas Indonesia.

Selain kertas dari Indonesia, 
otoritas anti dumping AS juga 
menuduh dumping kertas 
yang sama dari Australia, Bra-
sil, China dan Portugal. Tak 
hanya dumping, industri ker-
tas Indonesia juga dituduh 
menikmati subsidi. 

Usai mengumumkan inisiasi 
dumping, Rabu (11/2), otori-
tas anti dumping AS akan 
melanjutkan ke tahap penyeli-
dikan. Jika dalam tahapan ini 
mereka bisa membuktikan 
adanya dumping, impor kertas 
jenis certain uncoated paper 
dari Indonesia harus memba-
yar bea masuk anti dumping 
(BMAD) dengan tarif 12,08% 
sampai 66,8%.

Sebelum menuduh dum-
ping, otoritas anti dumping 
AS menerima petisi dumping 
dari produsen kertas sejenis 
di AS. Mereka adalah; United 
Steel, Paper & Forestry, Rub-
ber, Manufacturing, Energy, 
Allied Industrial and Service 
Workers International Union 

(USW) Domtar Corporation, 
Finch Paper Llc, Packaging 
Corporation of America, dan 
P.H Glatfelter Company.

Meski baru berstatus tuduh-
an, namun tuduhan ini bisa 
mengancam ekspor kertas In-
donesia. Kata, Rusli Tan, Wa-
kil Ketua Umum Asosiasi Pulp 
dan Kertas Indonesia (APKI) , 
sikap AS bisa ditiru negara 
tujuan ekspor kertas Indone-
sia lain. “Kalau semua negara 
menuduh kita dumping, kita 
mau ekspor kemana?, ” kata 
Rusli saat dihubungi KON-
TAN, Kamis (12/2). 

Rusli menegaskan, dampak 
tuduhan dumping kertas di AS 
ini akan menurunkan kinerja 
ekspor kertas ke negara Pa-
man Sam itu, mulai tahun ini 
juga. “Paling tidak, pengaruh-
nya sampai 2016 kita tidak 
bisa ekspor ke AS. Jaringan 
ekspor yang kita bangun ke 
AS bisa runtuh,” kata Rusli.

Rusli menilai, tuduhan dum-
ping kertas dari AS itu terjadi 
karena industri kertas AS kha-
watir melihat potensi ekspor 
kertas Indonesia. “Jangan li-

hat volume ekspor Indonesia 
ke AS, tapi lihat kertas Indo-
nesia bisa mengancam indus-
tri kertas AS,” katanya. 

Panggah Susanto, Direktur 
Jenderal Industri Agro Ke-
menterian Perindustrian bi-
lang, AS sudah sering menu-
duh dumping produk industri 
Indonesia. "Tapi, kalau nanti 
faktanya tidak terbukti, tu-
duhan dumping itu bisa dica-
but," ujar Panggah. 

Pangga memberi contoh, 
tahun lalu Indonesia dituduh 
dumping kertas di Pakistan. 
Setelah diselidiki, tuduhan itu 
ternyata keliru dan Pakistan 
mencabut tuduhannya. Na-
mun, untuk membuktikan tak 
ada praktik dumping itu, 
Panggah meminta eksportir 
kertas bisa bekerjasama saat 
otoritas anti dumping AS me-
lakukan pemeriksaan. 

 Adapun Industri kertas In-
donesia yang ekspor ke AS 
adalah PT Pabrik Kertas Tjiwi 
Kimia Tbk. Sayang, KONTAN 
belum berhasil mengorek in-
formasi dari anak usaha Sinar 
Mas ini.                                   n

AS Menuduh 
Dumping Kertas 
dari Indonesia
Ekspor kertas ke AS terancam bea masuk anti dumping

Benediktus Krisna Y., 
Widiyanto Purnomo.

Lexus Indonesia Akan Menambah Dua diler 

Lexus Indonesia 
menganggarkan  
pembangunan 

US$ 10 juta  
per diler.
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Saat kita ditanya apa 
merek minuman berkar-
bonasi atau bersoda 

yang Anda kenal? Sontak kita 
akan menyebutkan nama-
nama besar seperti Coca-Cola, 
dan Pepsi-Cola. Tentu mena-
rik jika kita mengulas apa 
rahasia sukses bisnis ini.

Pepsi-Cola didirikan ta-
hun 1919 di New Bern, North 
Carolina oleh Donald Kendall. 
Pepsi-Cola telah mengukir 
sejarah dunia bisnis food and 
beverage sebagai salah satu 
merek paling dikenal.

Setelah Pepsi merger de-
ngan Frito-Lay, ia bernama 
Pepsico. Omzetnya US$ 65 
miliar di tahun 2013 dan 
terdiri dari 3.000 lebih pro-
duk. Beberapa merek terlaris 
Pepsico antara lain: Frito 
Lay, Cracker Jack, Quaker 
Oats, Tropicana, Gatorade, 
Lay’s Chips, Doritos, and 
Mountain Dew.

Sukses ini bukanlah se-
mudah membalikkan telapak 
tangan. Kalau kita merunut 
ke belakang, pada tahun 
1940an, Pepsi-Cola masih  
tergolong sebagai perusahaan 
underdog. Chief Executive Of-
ficer Pepsi-Cola kala itu Wal-
ter Mack (1938–1951) ber-
strategi untuk penetrasi ke 
pasar para kulit hitam di AS. 

Pemasaran dan iklan-ik-
lan waktu itu dianggap terla-

lu merendahkan warga kulit 
hitam. Nah cara ini tentu 
saja tidak sesuai dengan visi 
politis Mack yang ingin "we 
can make money and do the 
right thing", atau kata lainnya 
kita tetap bisa mencari untung 
dengan melakukan hal-hal 
yang benar.

Dengan filosofi tersebut, 
Pepsi mulai membentuk tim 
pemasaran untuk pasar kulit 
hitam dengan para anggota 
tim yang sangat multikultu-
ral, serta memandang pasar 
kulit putih dan kulit hitam 
setara. Segregasi di masa itu 
memisahkan produk-produk 
yang dikonsumsi oleh warga 
kulit putih dan kulit berwar-
na. Namun dengan kebesaran 
hati dan akumen atau du-
kungan keputusan bisnis  
yang tepat dari Walter Mack, 
maka kesenjangan ini bisa 
diatasi. Bahkan Pepsi-Cola 
menjadi produk unggulan di 
pasar kulit hitam. 

Gerakan multikultural ini 
pula yang membuat Pepsico 
sangat ramah dengan para 
staf yang berasal dari kultur 
dan budaya di luar Kaukasi-
an. Misalnya CEO Indra Noo-
yi, berasal dari India. 

Allen McKeller adalah sa-
lah satu salesman pertama 
tim kulit hitam Pepsi-Cola. Ia 
memasarkan Pepsi ke seko-
lah-sekolah, gereja-gereja, 

dan toko-toko yang melayani 
para kulit hitam di seluruh 
Amerika Serikat. 

Untuk itu, ia mengenda-
rai kereta api Pullman yang 
saat itu didominasi oleh pe-
numpang berkulit putih. Ha-
silnya: penetrasi sekitar 99 % 
terhadap pasar kulit hitam 
berhasil ia dapatkan.

Tantangan pasar multi-
kultural telah menjadi tradisi 
dan strategi inheren Pepsico. 
Ini memungkinkan mereka 
penetrasi dan sukses di 200 
negara yang didukung oleh 
274.000 pegawai. 

Lantas, apa lagi tantang-
an abad ke–21 bagi Pepsico? 
Obesitas. 

Pepsico dan produk-pro-
duk konsumen lainnya ba-

nyak dikritik sebagai produ-
sen makanan dan minuman 
berbasis gula, garam, dan 
kalori tinggi. Kandungan 
tersebut yang dituding seba-
gai penyebab utama penyakit 
diabetes, stroke, darah tinggi, 
dan gangguan jantung. 

Fokus inovasi kini adalah 
bagaimana mengembangkan 
makanan dan minuman ma-
sal yang sehat, disukai, dan 
terjangkau. Untuk itu, Pepsi-
co mempekerjakan para pakar 
di bidangnya: antropologi 
makanan, food scientists, ahli 
kimia, biologogists, juga ahli 
endokrin, dan lainnya. 

Setiap hari, para saintis 
dan pakar ini tidak henti-
hentinya melakukan riset 
untuk mencari pengganti 
gula dan garam. Selain itu 
mereka juga mencoba untuk 
memasukkan berbagai bahan 
baku yang lebih sehat seperti 
serat tumbuh-tumbuhan dan 
antioksidan pada produk-
produk baru Pepsico.

Misalnya di China,  mere-
ka bermitra dengan Kunming 
Institute of Botany. Sementa-
ra di Amerika Serikat mereka 
membentuk divisi Global Nut-
rition Group yang mempeker-
jakan mantan endokrinologis 
dari Mayo Clinic bernama 
Mahmood Khan. 

Visi utama mereka adalah 
menjadikan Pepsico sebagai 

perusahaan dengan nilai US$ 
30 miliar di tahun 2020. Dan 
salah satu inovasi terbaru 
dari divisi yang dikelola 
Khan adalah liquid oat atau 
gandum cair bagi mereka 
yang perlu cepat saji. 

Contoh lainnya, untuk 
menyasar konsumen pendu-
duk India yang jumlahnya 
mendekati 1,2 miliar jiwa . 
Di negara ini, masyarakat 
selalu mengalami krisis air 
tanah. Karena itu, mereka 
berinovasi untuk produk-pro-
duk lokal dengan misi me-
ningkatkan pelestarian air 
tanah dan lingkungan.

Tantangan klasik Pepsico 
berikutnya adalah perang 
kola dengan Coca-Cola. Da-
lam perang ini pemenangnya 
adalah Coca-Cola dengan ra-
sio 2:1. Untuk itu, Pepsico 
sangat menghargai tim pe-
masaran mereka yang men-
datangi setiap toko besar dan 
kecil untuk menawarkan sub-
stitusi soda fountain dari 
Coke ke Pepsi. Pada 2011, 
ranking konsumsi Pepsi tu-
run ke peringkat ke–3 setelah 
Coca-Cola dan Diet Coke.

Akhir kata, Indra Nooyi 
mengingatkan bahwa masa 
sekarang dan masa kini sa-
ngat erat berkaitan. Dengan 
mengelola masa kini dengan 
baik, maka masa depan bisa 
lebih baik bagi semua.  n

Pepsico dan Pasar Multikultural

otomotifn

Jennie M. Xue,  
Kolumnis internasional 

berbasis di California, aktif di 
blog JennieXue.com
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Pertahankan Pangsa Pasar 
Blue Band Tambah Varian

JAKARTA. PT Unilever Indonesia Tbk butuh kerja keras 
untuk meningkatkan penjualan produk margarin di Indo-
nesia. Salah satu tantangan yang harus dihadapi produsen 
margarin ini adalah, kebiasaan penduduk Indonesia yang 
belum terbiasa dengan produk margarin.

Johan Mantik, Brand Manager Blue Band PT Unilever 
Indonesia Tbk bilang, untuk meningkatkan penjualan, pi-
haknya harus meningkatkan edukasi. Sebab, “makanan 
pokok warga Indonesia adalah nasi bukan roti,” kata Johan 
di Jakarta, kamis (12/2).

Selain melakukan edukasi ke konsumen, Unilever Indo-
nesia juga membuat terobosan dengan mengeluarkan pro-
duk baru. Seperti yang dilakukan kemarin (12/20, dimana 
Blue Band meluncurkan produk margarin baru yang meng-
andung omega 3 dan 6.

Untuk mendukung penjualan, Blue Band juga berusaha 
menyentuh semua segmen pasar margarin dengan cara 
membuat beraneka ragam kemasan margarinnya. 

Johan mengklaim, saat ini Blue Band menguasai 60% 
pangsa pasar margarin di Indonesia. Namun sayang, Johan 
enggan memberikan perincian soal kondisi pasarnya terse-
but. “Yang jelas, kami confident tetap menjadi pemimpin 
pasar margarin,” terang Johan.

Perlu diketahui, Unilever Indonesia memiliki pusat pro-
duksi margarin di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Seluruh 
produksi margarin pabrik itu melayani pasar domestik. 

Widiyanto Purnomo

PC Terbaru Lenovo

kONTaN/Cheppy a. muchlis

Technical Manager Lenovo Indonesia Azis Wonosari menjelaskan produk terbaru Personal Computer (PC) Workstation P-
Series saat peluncuran di Jakarta, Kamis (12/2). Workstation Lenovo ThinkStation P300 sudah tersedia di pasaran dengan 
harga Rp 17,5 juta, sedangkan seri P500, P700 dan P900 tersedia berdasarkan pesanan konsumen.

Ekspor Kertas Certain Uncoated Paper 
Indonesia ke Amerika Serikat

Tahun 2011 2012 2013
Volume (metrik ton) 95.800 105.600 116.200
Nilai (US$) 91.825.000 99.457.000 104.103.000

Sumber: U.S. Department of Commerce 
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