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Ekspor Belum Bergairah
Menakar dampak rupiah terhadap ekspor produk manufaktur
Emir Yanwardhana
JAKARTA. Posisi rupiah yang
masih berada di atas level
Rp 13.000 mestinya bisa menjadi peluang meraih berkah
bagi pelaku usaha yang banyak berorientasi ekspor. Sebab logikanya, pendapatan
penjualan ekspor dalam dollar
Amerika Serikat (AS) bakal
lebih tebal ketika ditukar dalam rupiah di dalam negeri.
Namun, tak selamanya teori
itu berlaku. Sejumlah perusahaan yang banyak mengekspor produk manufaktur mengaku, pundi-pundi pendapatan
mereka tak lantas ikut terkerek lantaran dollar AS sedang
menggiurkan.
General Manager Corporate & Marcomm PT Goodyear
Indonesia, Wicaksono Soebroto mengatakan, perusahaannya tak mendapatkan keuntungan saat nilai tukar dollar
AS sedang mahal terhadap
rupiah. Padahal, Goodyear
menjual 70% produk ban ke
pasar mancanegara.
Sampai dengan kuartal III2015, total pendapatan Goodyear Indonesia tercatat US$
111,3 juta. Itu berarti, 70% ekspor mereka setara dengan
US$ 77,91 juta.
Demikian pula dengan produsen tekstil PT Pan Brothers
Tbk. Meskipun perusahaan
itu menjual 99% produk tekstil
ke pasar Amerika Serikat, kawasan Eropa, Asia dan Afrika
mereka tak meraih cuan.
Alasan Pan Brothers tak
merasakan dampak positif
karena perusahaan itu juga
membeli bahan baku tekstil
dalam dollar AS. Menilik laporan keuangan per 30 September 2015, pos persediaan
awal bahan baku dan bahan

pembantu tercatat mencapai
US$ 199,53 juta.
Pos pengeluaran bahan
baku itu setara dengan 72,81%
terhadap total beban pokok
penjualan yang sebesar US$
274,05 juta. Catatan saja, nilai
penjualan Pan Brothers pada
per 30 September 2015 yakni
US$ 316,26 juta.
Selain pengeluaran bahan
baku, tak selamanya Pan Brothers membayar pengeluaran
dalam dollar AS. Corporate
Secretary PT Pan Brothers
Tbk Iswar Deni bilang, perusahaannya membayar kebutuhan listrik, telepon dan gaji
dalam rupiah.
Lebih dari itu, manajemen
Pan Brothers berpendapat,

kondisi rupiah yang masih
berada di level Rp 13.000 tak
berpengaruh banyak pada aktivitas bisnis mereka.
"Perkiraan kami, sebelum
rupiah berada di level Rp
12.500 per dollar, masih tidak
terlalu berdampak bagi b isnis
kami," kata Iswar kepada
KONTAN, Rabu (17/2).

Lebih Penting Stabil
Senada seirama, pelaku industri plastik juga melihat
kondisi rupiah saat ini nyaris
tak memberikan gejolak apapun. Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan
Plastik (Inaplas) Budi Susanto
Sadiman bilang, posisi rupiah
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Kami mengoptimalkan sumberdaya yang ada
dan spread distribusi.
Hendro Wibowo,
Direktur Pemasaran Multi Indocitra Tbk

saat ini tidak mempengaruhi
kinerja ekspor maupun impor
di industri plastik.
Yang pasti, Inaplas melihat
kondisi rupiah masih stabil
biarpun permintaan plastik
dari sejumlah negara tujuan
ekspor tengah menyusut.
"Kondisi masih menguntungkan, permasalahan kami hanya pada volume yang menurun," kata Budi.
Di sisi lain, meskipun banyak mengekspor, bukan berarti para pelaku usaha tak
ingin mengail cuan lebih banyak di pasar domestik. Tujuan mereka agar lebih bisa
fleksibel memanfaatkan kondisi nilai tukar rupiah.
Goodyear Indonesia misal-

nya, ingin pula memanfaatkan
potensi tatkala rupiah menguat. "Ya kami berharap saja
kondisi penguatan rupiah terus berlanjut supaya bisa strategi awal kami mendorong
pasar domestik," kata General
Manager Corporate & Marcomm PT Goodyear Indonesia
Wicaksono Soebroto kepada
KONTAN, Rabu (17/2).
Mengintip data Bloomberg,
rupiah bertengger di level Rp
13.503 pada Kamis (18/2) kemarin pukul 18.30 wib. Level
rupiah tersebut tercatat menguat tipis 2,07% dalam periode year to date alias sejak
akhir tahun yang lalu. Pada 31
Desember 2015, rupiah tercatat Rp 13.788.
■

Varian Baru Low SUV
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Multi Indocitra Ingin
Toiletries Membesar
JAKARTA. PT Multi Indocitra
Tbk ingin kontribusi penjualan produk dari kategori toiletries membesar menjadi 20%.
Sejauh ini, kontribusi penjualan produk toiletries 13%.
Porsi yang belum besar tersebut menjadikan produk
toiletries belum mampu menjadi produk utama. Multi Indocitra masih mengandalkan
produk dot dan botol susu
bayi. Khusus untuk produk
dot, mereka mengklaim mengempit 65% pangsa pasar

Multi Indocitra
ingin jumlah
mitra distribusi
tahun ini menjadi
89 distributor.
nasional.
Meskipun begitu, Multi Indocitra tak setengah-setengah
mendukung pengembangan
bisnis produk toiletries. Strategi perusahaan itu yakni menambah mitra distribusi di
secondary city alias kota kedua. Mereka berharap jumlah
mitra distribusi yang saat ini
67 distributor menjadi 89 distributor.
Multi Indocitra memastikan
penambahan mitra distribusi
tak membikin anggaran membengkak. "Kami efisiensikan
source yang sudah ada dan

spread distribusi saja," kata
Hendro Wibowo, Sales and
Marketing Director PT Multi
Indocitra Tbk kepada KONTAN, Kamis (18/2).
Sadar segala sesuatu membutuhkan proses, Multi Indocitra tak terburu-buru mematok realisasi lonjakan kontribusi penjualan produk
toiletries. Manajemen perusahaan ini bilang, paling cepat
pada kuartal I-2016 baru terlihat lonjakan kontribusi penjualan produk toiletries.
Di samping membesarkan
bisnis produk toiletries, Multi
Indocitra akan memaksimalkan seluruh penjualan di pasar mancanegara. Biarpun
target kontribusi penjualan
ekspor masih sama yakni
10%-15%, mereka tetap mencari peluang pasar baru. Perusahaan berkode MICE di
Bursa Efek Indonesia itu sedang menjajaki beberapa negara ekspor anyar.
Informasi saja, Multi Indocitra sudah mengekspor produk
ke Singapura, Thailand dan
kawasan Timur Tengah. Produk yang diekspor seperti botol, dot, perlengkapan makan
bayu dan produk toiletries.
Tahun ini Multi Indocitra
menargetkan pertumbuhan
penjualan sebesar 15%-20%.
Hingga kuartal III-2015, perusahaan itu mencatatkan penjualan Rp 400,83 miliar.
Mimi Silvia

Bisnis makanan dan minuman
KONTAN/Hendra Suhara

Suasana peluncuran mobil baru jenis low sport utility vehicle (SUV) di Sunter, Jakarta (18/2). Astra Daihatsu Motor
(ADM) menambah varian baru Daihatsu Terios untuk menghadapi persaingan di kelas Low SUV. Produk baru ini mereka
banderol Rp 228 juta untuk transmisi manual dan Rp 242 juta untuk transmisi otomatis.

Tersandera Bahan
Baku Impor

Kat Cole dan Merek Miliaran Dollar

P

ernah mendengar nama
Kat Cole? Kat pernah
bekerja di Hooters, yaitu restoran keluarga Amerika
di mana para pelayannya
mengenakan tank top dan celana pendek. Jika Anda pernah ke Clarke Quay di Singapura, pasti Anda pernah melewatinya. Hebatnya, Cole
bukan waitress Hooters sembarangan.
Mulai bekerja sebagai pelayan pada usia 19 tahun, ia
berkarir sebagai eksekutif
Hooters hingga sepuluh tahun
lamanya. Berkatnya, restoran
ini kini memiliki 500 lokasi
di 33 negara dengan omzet
US$ 1 miliar per tahun. Sebelum ia bergabung, bisnis ini
omzet hanya sekitar US$ 300
juta dan 100 lokasi.
Awalnya, Cole belajar engineering dan hukum di University of North Florida di
Jacksonville. Namun, ketika
ia berusia 20 tahun, Hooters
mengirimnya ke Australia
untuk membuka cabang terbarunya padahal ia belum
pernah ke luar dari Amerika
Serikat. Ia juga bertanggung
jawab membuka cabang-cabang di Amerika Selatan,
Asia, Afrika, dan Kanada.
Pada usia 26 tahun, Cole
telah berposisi Vice President
di Hooters namun masih beraspirasi mendapatkan gelar

akademik. Jadilah ia mengambil ujian GMAT, mengirimkan rekomendasi dari Ted
Turner, dan menerima surat
akseptasi Georgia State University. Tanpa gelar S1, ia
berhasil masuk program MBA
dan selesai luar biasa cepat.
Di bulan November 2010,
Cole mulai berkarya di Cinnabon, Inc dan dua bulan kemudian dinobatkan sebagai
chief executive officer (CEO)/
President. Dalam tiga tahun
pertamanya, ia membuka
200 bakeri dan berpartner
dengan berbagai supermarket
dan restoran seperti Taco Bell
dan Burger. Dalam sekejap
Cinnabon menjadi merek global di 56 negara dengan omzet US$ 1 miliar pada tahun
2013 silam.
Kini, Cinnabon adalah
salah satu merek dari holding
company Focus Brands Inc
dimiliki oleh private equity
firm Roark Capital. Dan Kat
Cole adalah presiden grup
ini.
Focus Brands adalah
franchisor dan operator 4500
toko es krim, 1000 franchisee,
bakeri, restoran, dan kafe di
60an negara di dunia dengan
merek Carvel, Cinnabon,
Schlotzsky’s, Moe’s Southwest
Grill, Auntie Anne’s, McAlister’s Deli, and Seattle’s Best
Coffee. Di Indonesia, Anda

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
bisa jumpai merek-merek ini
di mal-mal dan supermarketsupermarket premium.
Di bawah pimpinannya,
Cinnabon mencuat menjadi
produk favorit supermarket
yang berpartner dengan
Kings Pillsbury dan Kellogg.
Cinnabon telah menerima
mahkota “world’s greatest
food brand” berdasarkan
kuantitas produksi dan kerja
sama dengan merek-merek
global dalam 60 produk yang
dipasarkan di Costco, Walmart, Target, dan Publix.
Cinnabon telah setara dengan
merek-merek klasik Oreo dan
Hershey.
Cole sangat jeli dalam
melihat peluang bisnis. Ia

menggalakkan product licensing dan partnership dengan
restoran-restoran franchise.
Di Taco Bell, ada Cinnabon
Delights dan di Burger King
ada Cinnabon Minibons. Untuk Keurig coffee maker, juga
ada kopi rasa Cinnabon.
Merek Cinnabon sendiri
telah memiliki penggemar
fanatik produk baking, sehingga daya tariknya juga
menambah trafik restoran.
Cole menegaskan pentingnya
titik-titik distribusi masal
yang dimiliki para partner
sebagai elemen sukses. Kesempatan terbentang sangat
luas.
Mitigasi risiko product licensing dia lakukan dengan
remodel 25% hingga 50% franchise domestik. Modernisasi
desain produk dan outlet dilakukan agar menarik generasi
milenial terlepas dari tingginya kalori per unit produk.
Di era makanan serba sehat ini, satu rol klasik Cinnabon mencapai 800 kalori.
Bagaimana Cole menavigasi
landskap bisnis dan perilaku
konsumen yang sudah kritis?
Filosofi “jajanan enak”
versi Cole membuatnya mantap akan selalu adanya tempat untuk “indulgent brands”
alias “merek-merek jajanan
manis.” Memang untuk seha-

ri-hari konsumen di negaranegara maju semakin sadar
akan pentingnya rendah kalori dan manfaat kesehatan
suatu produk, namun sesekali
pasti ada keinginan untuk
makan enak. Di sinilah niche
(ceruk) Focus Brands.
Sebagai CEO, Cole masih
muda usia yaitu 37 tahun.
Dan ia berhasil mencapai
posisi vice president di usia
muda belia 20an. “Kemudaan” usianya ini merupakan
kelebihan yang tidak dimiliki
oleh pemimpin-pemimpin
bisnis lainnya. Termasuk kerendahan hatinya untuk bertanya dan berpikir sebagai
konsumen generasi milenial.
Outlet-outlet Focus Brands
sering kali merupakan pilihan tempat kerja para generasi
milenial dan imigran baru di
AS. Usia muda dan pengalaman bekerja dari bawah
Cole membantu membangun
suasana nyaman bagi para
pekerja entry level.
Filsafat kerjanya: courage
and confidence mixed with
humility and curiosity. Keberanian dan kepercayaan diri
serta kerendahan hati dan
kuriositas. Cole mengingatkan bahwa yang terpenting
adalah kemampuan untuk
mendaki dalam mencapai
apa yang lebih baik dengan
empat elemen tersebut.
■

KONTAN/Daniel Prabowo

Kebutuhan bahan baku dari luar negeri produknya beragam.
Mimi Silvia

I

ndustri makanan dan
minuman selama ini
masih terjajah oleh
bahan baku yang masih
impor. Alhasil, bila harga
bahan baku naik diikuti
oleh menguatnya Dollar
AS, maka otomatis harga
makanan dan minuman
akan naik. Sementara
investor di sektor hulu
kesulitan mencari lahan
yang luas untuk pabrik.

PRODUK makanan dan
minuman hingga saat ini
masih tersandera pada bahan
baku impor. Kebutuhan
bahan baku yang mesti
didatangkan dari luar negeri
produknya beragam. Sebut
saja gula saat ini impornya
mencapai 100%, garam
diimpor mencapai 80%.
Selain itu, susu dan buahbuahan juga masing-masing
diimpor 70%.
Ketua Umum Gabungan
Pengusaha Makanan dan
Minuman Seluruh Indonesia
(Gapmmi) Adhi S. Lukman
menyatakan, dengan fenomena itu, maka Gappmi berharap agar investor yang bakal
berinvestasi di industri
makanan lebih ke industri
hulu atau industri intermediate. "Biar nanti bisa
menunjang pasokan bahan
baku bagi industri makanan
dan minuman," kata Adhi,
Selasa (16/2).
Walaupun begitu, Gappmi
hanya bisa bertindak sebagai
fasilitator, tempat para
investor biasanya mencari
informasi mengenai market
dan kondisi pasar Indonesia.
Sebagaimana diketahui,
saat ini investor berdatangan

dari berbagai negara,
diantaranya dari Jepang,
Korea Selatan, dan bahkan
juga dari Timur Tengah. "Ada
investor Timur Tengah ingin
berinvestasi pada industri
susu segar," kata Adhi.
Sayangnya ketika dikonfirmasi nama perusahaannya, Adhi
mengaku tidak hafal.
Sementara itu, Suroso
Natakusumah, Sekretaris
Jenderal Asosiasi Industri
Minuman Ringan (Asrim)
mengungkapkan, salah satu
bahan baku seperti raw
sugar saat ini diimpor dari
berbagai negara, yaitu

Banyak yang
mau investasi
raw sugar tapi
tak ada lahan.
Thailand dan Amerika
Serikat. Jadi wajar bila saat
harga bahan baku naik
ditambah dengan kurs maka
produsen minuman ringan
juga secara otomatis bakal
menaikkan harga. "Namun
karena pertimbangan daya
beli lemah, kenaikan harga
tidak besar," katanya kepada
KONTAN, Selasa (16/2).
Dalam pengamatan Suroso
banyak investor yang ingin
berinvestasi pada industri
raw sugar ini. Hanya saja
terkendala oleh ketersediaan
lahan. Lahan yang dibutuhkan kisaran 10.000-50.000 ha.
Sehingga sampai saat ini
belum berdiri pabrik raw
sugar. Nah selain raw sugar,
produsen minuman ringan
juga mengimpor konsentrat
untuk minuman jus.
Biasanya konsentrat ini
didatangkan dari India,
Amerika Serikat, dan Brazil.
"Perlu dicatat, dibandingkan
produk makanan, produk
minuman ketergantungan
dengan bahan bakunya lebih
sedikit," tutup Suroso.
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