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Pengaturan ekspor mobil diatur prinsipal
bukan agen pemegang merek (APM)..
Djongkie Sugiharto, Ketua I Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 7 Agustus 2015

Mesin Printer Fuji Xerox

Sampai Juni 2015, ekspor mobil utuh (CBU) naik 15,9%
Benediktus Krisna Y.,
Adhitya Himawan.

ponen semester I-2015 tercatat US$ 2,7 miliar atau, naik
12,5% ketimbang periode yang
sama tahun lalu.
Djongkie Sugiharto, Ketua I
Gaikindo menargetkan, ekspor mobil CBU tahun ini sebanyak 250.000 unit. Adapun
ekspor mobil CBU tahun lalu
mencapai 202.273 unit.
Djongkie bilang, kenaikan
ekspor tak semudah yang diharapkan. "Ada dua hal yang
perlu diketahui. Pertama
pengaturan ekspor dolakukan
oleh prinsipal bukan agen pemegang merek (APM). Kedua,
kami harus lihat kondisi ekonomi dan politik negara tujuan ekspor," kata Djongkie
pada KONTAN, Kamis (6/8).
Ia menilai, APM mobil hanya sebagai penjahit atau pekerja produksi. Soal pengaturan ekspor ditentukan prinsipal di negara asal mobilnya.
Dari total ekspor Indonesia,
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) masih menjadi jawara. Untuk

ekspor CBU, TMMIN mengekspor 92.200 unit, naik 36%
ketimbang ekspor pada perioJAKARTA. Saat penjualan
de yang sama tahun 2014 semobil dalam negeri turun, inbesar 75.346 unit. Capaian ini
dustri otomotif nasional maberkontribusi 85,8% terhadap
sih bisa bernapas lega. Pasaltotal ekspor CBU nasional.
nya, ekspor mobil masih bisa
Warih Andang Tjahjono,
melaju. Hingga semester I taWakil Presiden Direktur
hun ini, ekspor mobil utuh
TMMIN berharap, iklim indusatau completely built up
tri otomotif lebih ke depan
(CBU) masih mencatatkan
bisa baik lagi sehingga penjukenaikan 15,9% menjadi
alan b isa meningkat. "Tak
107.448 unit ketimbang ekshanya Toyota, prinsipal mobil
por periode yang sama tahun
lain telah menjadikan Indonelalu sebanyak 92.692 unit.
sia sebagai basis produksi,
Adapun ekspor dalam bensehingga potensi industri setuk completely knocked down
makin besar,”" ujar Warih.
(CKD) di waktu yang sama
Sampai Juni 2015, ekspor
tercatat hanya 50.488 unit.
CBU tertinggi dicatat Vios deAngka ini turun sebesar 4,84%
ngan jumlah 23.800 unit. Seteketimbang periode yang sama
lah itu ekspor Fortuner sebatahun lalu sebanyak 53.060
nyak 25.400 unit, kemudian
unit.
disusul ekspor Kijang Innova
Selain itu, ekspor komposebanyak 8.200 unit. "Kontrinen otomotif juga naik 35,49%
busi ekspor terbesar adalah
jadi 2,41 juta pieces ketimbang
Fortuner, tapi kenaikan eksekspor komponen periode
por tertinggi berasal dari
yang sama tahun 2014 sebaVios," tandas Warih.
nyak 1.78 juta pieces.
Adapun ekspor CKD TMMIN
Produk mobil
cenderung stagnan di
parikan Indoneangka 21.100 unit. SeEkspor Mobil Indonesia
sia sudah medangkan ekspor mesin
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Sumber: Gaikindo Argentina.
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Petugas menjelaskan produk terbaru mesin printer kelas Production Service Business dari Fuji Xerox kepada pengunjung
FGD Expo 2015 di Jakarta Convention Center, Kamis (6/8). Astragraphia Document Solution memperkenalkan printer
kelas Production Service Business Fuji Xerox Color 1000i Press, Versant 80 Press dan Color C60/C70. Astragraphia
menargetkan penjualan printer kelas Production Service Business hingga akhir tahun ini mencapai 200–300 unit.

■ INDUSTRI ROTI

Peluang Terkembang Juragan Roti Lokal
JAKARTA. Keputusan pemerintah menaikkan bea masuk
produk konsumsi termasuk
makanan berdampak positif
ke industri makanan domestik. Salah satu sektor industri
yang menyambut gembira
beleid baru ini adalah industri roti, biskuit dan mi kering.
Sribugo Suratmo, Ketua
Asosiasi Roti, Biskuit dan
Mie Instan (Asrobim) bilang,
pengenaan bea masuk mengerek harga produk impor.
"Ini tentu kabar baik, harga
produk impor akan naik sehingga kami bisa bersaing,"
kata Sribugo ke KONTAN,
Rabu (29/7).
Mengacu beleid Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No-

mor 132/PMK.010/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
Tarif Bea Masuk Atas Barang
Impor tersebut, tarif bea masuk roti dan mi kering dipatok
20%. Ini berarti, ada potensi
kenaikan harga roti dan mi
kering impor sebesar 20%.
Sribugo memproyeksikan,
jika aturan ini berlaku maka
ada kesempatan bagi industri
roti dan mi kering lokal untuk
unjuk gigi. "Potensi kenaikan
penjualan industri dalam negeri bisa dua digit," jelasnya.
Namun, Sribugo berharap,
pengenaan bea masuk bisa
memangkas volume impor.
Jika volume impor turun, barulah industri dalam negeri
segera menjadi substitusi.

Soal kualitas dan standar, Sribugo yakin industri dalam negeri bisa memenuhinya. Begitu juga dari sisi kapasitas
produksi, industri roti dan mi
kering lokal bisa memenuhi
kenaikan permintaan. "Konsumen tak perlu khawatir ada
kekurangan pasokan," kata
Sribugo tanpa merincinya.
Meski menyambut baik beleid ini, Sribugo mengingatkan
agar pelaku industri lokal tak
terlena. "Ini peluang bagus.
Tapi industri domestik jangan
sampai terlena, harus terus
meningkatkan daya saing dan
efisiensi," ujar Sribugo.
Pandangan yang sama atas
beleid ini juga disampaikan
Stephen Orlando, Public Relation dari produsen roti PT

Nippon Indosari Corpindo
Tbk (ROTI). Stephen yakin,
pengenaan bea masuk makanan dan produk konsumsi ini
bisa berdampak positif bagi
perusahaannya.
Saat ini, ROTI memiliki 10
pabrik dan tiga pabrik ada di
Cikarang. Sisanya ada di Pasuruan, Semarang, Medan,
Makassar, Palembang, Purwakarta dan Cikande dengan total kapasitas produksi 4 juta
roti per hari. "Kebijakan ini
akan mendongkrak pertumbuhan perusahaan kami," kata
Stephen. Namun sayang, Stephen enggan menyebutkan
berapa potensi kenaikan omzet mereka.
Benediktus Krisna Yogatama

Pameran Otomotif 2015 (1)

Adu Cepat Berebut
Pasar Otomotif

Jack Daniel’s dan Frank Sinatra

K

ita tentu mengenal
nama Jack Daniel’s
(JD). Nama ini akan
sangat dekat di telinga para
penggemar whiskey.
Namun nama ini mungkin tidak akan demikian lekat
apabila tidak ada Frank Sinatra. Sinatra membawa
Jack Daniel’s ke seluruh dunia melalui foto-foto dan filmfilmnya yang selalu tampak
dekat. JD dan Sinatra adalah
dua ikon dunia yang saling
melengkapi, selain strategi
branding yang mantap sejak
awal pendirian.
Produk-produk Jack Daniel’s diidentikkan dengan
masa lalu glamor yang diwariskan kepada para selebritas
dan bintang-bintang populer
dunia hari ini, termasuk
para musisi rock dan jazz.
Image yang sangat tepat untuk kualitas premium dan
keistimewaannya.
Jack Daniel dilahirkan di
bulan September di Tennessee, negara bagian AS. Kawasan ini terletak di “bible
belt” alias wilayah selatan
yang dihuni oleh para konservatif Kristen. Jack Daniel’s
kecil dibesarkan oleh ayah
dan ibu tiri karena ibundanya meninggal dunia setelah
melahirkannya. Di masa itu,
buruh anak (child labor) merupakan praktik umum.

Ia hidup di lingkungan
yang banyak keturunan Skotlandia dan Irlandia yang dikenal dengan kultur peminum
whiskey, Jack kecil telah akrab dengan proses pembuatan
whiskey.
Ia bekerja di penyulingan
whiskey milik seorang pendeta Lutheran Dan Call. Di usia
ke–12 tahun Jack kecil mengalami Perang Saudara AS
(civil war) yang mempopulerkan produk whiskey produksinya dengan cara menjual kepada dua pihak yang
sedang berperang.
Tidak lama setelah perang
selesai, ia memutuskan untuk
mengakuisisi pabrik penyulingan dan menjadi pemilik
tunggal. Jack Daniel’s Distillery adalah penyulingan
whiskey terdaftar tertua di
Amerika Serikat.
Fokus bisnis ia tambah
dengan mengakuisisi tanah
dan sumber air (spring water) yang digunakan dalam
proses pembuatan whiskey di
tahun 1884. Harga lahan
yang ia beli US$ 22.000.
Mata air tersebut sangat
ideal karena whiskey membutuhkan air yang sarat mineral namun dengan kadar zat
besi yang sangat minim.
Hingga hari ini, setelah
150 tahun kemudian, proses
pembuatan whiskey masih

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
identik dengan apa yang ada
di masa Jack Daniel’s. Kayu
mapel dan “charcoal mellowing” merupakan faktor pen-

Botol persegi
empat dan foto
pekerja Brandon
Cashin menjadi
ikon dan sensasi
internasional.
ting pembeda kualitas dengan
produk-produk kompetitor.
Merek JD hingga saat ini
sangat erat hubungannya dengan bentuk botol yang persegi empat dengan label stiker
berwarna hitam dan berteks

putih dalam huruf artistik.
Tulisan “Jack Daniel’s Old
Time No. 7 Brand” merupakan garansi otentisitas dan
kualitas yang terjaga sejak
150 tahun lampau.
Aura maskulinitas era
“gentleman’s with a white
hat” yang digambarkan dengan foto Jack Daniel yang
diambil tahun 1890an masih
menjadi ikon internasional.
Keponakannya Lem Motlow yang menjadi penerus
bisnis JD menyadari betul
kekuatan merek JD dengan
terus mengabadikannya sepanjang masa. Termasuk ketika Tennessee mengalami
masa revolusi pelarangan
penjualan dan pemrosesan
minuman beralkohol.
Untuk produk Jack Daniel’s yang lebih rendah kualitasnya, yaitu “sour mesh
whiskey” yang hanya berusia
satu tahun, merek yang digunakan adalah Lem Motlow,
bukan JD. Perusahaan ini
selalu menjaga kesakralan
kualitas premium JD dengan
hati-hati hingga kini.
Hingga hari ini,
Lynchburg masih melarang
penjualan minuman beralkohol, sehingga para pengunjung pabrik JD tidak diizinkan untuk membeli minuman
tersebut. Namun proses manufaktur masih berkembang

pesat dengan produksi 10 juta
boks per tahun sejak 2010.
Sekitar 5 juta boks untuk
konsumsi internasional.
Bandingkan dengan jumlah
produksi 1950an yang hanya
150.000 boks per tahun. Nama
Jack Daniel’s sendiri mulai
melonjak pesat sejak 1906
World Fair di St. Louis, ketika
memenangkan Gold Medal
“taste contest.”
Kekuatan merek dilestarikan dan dibangun setiap hari
dengan mempertahankan orisinalitas Jack Daniel’s. Termasuk iklan-iklan yang
menggambarkan tempat manufaktur lengkap dengan para
pekerjanya.
Botol persegi empat dengan label hitam dan berteks
putih masih menunjukkan
keaslian masa 1880an. Dan
salah satu pekerja pabrik bernama Brandon Cashin yang
difoto untuk iklan menjadi
sensasi internasional.
Yang perlu kita pelajari
dari Jack Daniel’s adalah,
merek Jack Daniel’s menjadi
besar bukan karena para model dan product placement
sintetis. Namun, produk ini
dibangun secara organik karena kualitas dan otentisitas
yang menjadi tradisi selama
150 tahun. Akankan merek
Anda sekuat Jack Daniel’s
satu abad kemudian?
■

David Oliver Purba
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erbeda dengan
tahun lalu, tahun
ini ada dua pameran otomotif diselenggarakan di waktu yang
bersamaan. Lewat
pameran ini, kedua
penyelenggara pameran
membidik target dan
kue yang sama.

HAJATAN akbar pameran
otomotif kembali digelar di
Indonesia. Berbeda dari
terdahulu, pameran otomotif
kali ini digelar di dua tempat
berbeda dengan dua pelaksana yang juga berbeda.
Keduanya sama-sama
mengklaim pameran otomotif
paling akbar di negeri ini.
Perhelatan pertama yaitu
Indonesia International
Motor Show 2015 (IIMS
2015). Nama pameran ini
sejatinya sudah lama digelar
Indonesia, dan terakhir
diselenggarakan di Jakarta
International Expo (JIexpo)
Kemayoran, Jakarta. Begitu
juga dengan tahun ini,
perhelatan ini juga digelar
ditempat yang sama mulai 20
Agustus–30 Agustus 2015.
Untuk pameran ini, panitia
akan memamerkan 50 merek
mobil, mulai merek Jepang
seperti Toyota, Daihatsu,
Honda dan Suzuki. Juga ada
terdapat mobil-mobil
premium merek Eropa
seperti Alfa Romeo, Audi,
Land Rover , Lexus, Fiat dan
Chrysler.
Tak hanya itu, PT Dyandra
Promosindo panitia pelaksana pameran IIMS 2015 juga
memamerkan 16 merek
sepeda motor besar, seperti:
Ducati, Harley Davidson,
Italjet, dan Peugeot Scooters.
Alhasil, pameran ini tak
hanya memikat mereka yang
gemar duduk di belakang stir,
juga memikat mereka yang
gemar menunggangi kendaraan bermotor roda dua. Tak
hanya memikat, panitia
berharap pengunjung bisa

langsung memesan produk
yang dipamerkan.
Hendra Noor Saleh,
Direktur PT Dyandra
Promosindo berharap,
pameran ini bisa menorehkan
transaksi Rp 5 triliun atau
sama dengan transaksi IIMS
tahun lalu. "Kami berharap
dengan wajah baru ini, target
penjualan IIMS 2015 tercapai," kata Hendra, Selasa
(4/8). Dari sisi pengunjung,
Hendra berharap jumlah
kunjungan bisa mencapai
380.000 orang, atau sama
dengan jumlah kunjungan
tahun 2014 lalu.
Selain IIMS 2015, pameran
otomotif yang digelar di
waktu yang bersamaan
adalah GAIKINDO Indonesia
International Auto Show 2105
(GIIAS 2015). Pameran yang
dimotori Gabungan Industri
Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo) ini
akan berlangsung di Tangerang, Banten. Untuk pameran
ini, GIIAS menampilkan 35
merek mobil ternama, yang
terdiri dari 25 mobil jenis
penumpang dan 10 jenis
mobil komersial.
Sudirman Maman Rusdi,
Ketua Umum Gaikindo
memastikan adanya peluncuran mobil baru oleh 13
Agen Pemegang Merek
(APM). "Kami ingin memberikan perkembangan otomotif
dunia untuk pecinta otomotif
tanah air," kata Sudirman,
Kamis (6/8).
Merek mobil yang akan
meluncurkan produk baru di
pameran GIAS 2015 itu
diantaranya adalah Audi dan
Mercedes Benz. Tak mau
kalah dengan IIMS 2015,
GIIAS juga pamerkan enam
merek sepeda motor,
diantaranya Royal Enfield
dan Triumph. Soal jumlah
kunjungan, GIIAS membidik
transaksi sama dengan
panitia IIMS 2015 yakni,
transaksi Rp 5 triliun dan
pengunjung 380.000 orang.
Yang pasti, kedua pameran
otomotif ini berlangsung saat
pasar mobil tak kencang lagi.
Di semester I-2015, penjualan
mobil justru turun 18%
ketimbang periode yang
sama tahun 2014. ■
(Bersambung)

