
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 17 Juni 2016

Kami juga mengalokasikan belanja modal 
untuk otomatisasi pabrik AMDK di Cibinong.
Wihardjo Hadiseputro, 
Direktur Keuangan PT Akasha Wira Tbk

■MANUFAKTUR

Bagi Anda yang meng-
ikuti seri televisi reali-
tas Keeping Up with 

The Kardashians, pasti kenal 
Kris Jenner. Dia adalah mo-
mager atau mommy manager 
bagi anak-anaknya, yakni 
Kourtney, Kim, Khloe, Robert, 
Kendall, dan Kylie. 

Bahkan kata momager 
kini telah dimasukkan seba-
gai salah satu kosa kata ter-
baru dalam Oxford Diction-
ary. Ini sebagai bukti besar-
nya pengaruh keluarga 
Kardashian-Jenner memben-
tuk kultur pop dunia. 

Kim menikah dengan rap-
per Kanye West pada tahun 
2014, sehingga namanya ber-
ubah jadi Kim Kardashian 
West. Kim dikenal sebagai 
fashion stylist dan pemilik 
butik Dash bersama dua sau-
dari kandungnya. 

Putri keempat Kris Jenner 
bernama Kendall Jenner telah 
menjelma menjadi supermo-
del dunia bersama Gigi Ha-
did. Kiprah terakhirnya yang 
cukup mencengangkan ada-
lah terpilih sebagai salah satu 
malaikat cantik lingerie ter-
nama Victoria’s Secret. Si 
adik bungsu Kylie berbibir 
indah dikenal dengan bisnis 
rambut palsu (wig) dan lip-
stik mutakhir (lip kit). 

Si sulung Kourtney dike-
nal sebagai ibu dari tiga anak 

yang gemar interior design. 
Dan Khloe dikenal dengan 
hidup serba sehat dan aktivi-
tas fi tness-nya yang luar bia-
sa ketat. Robert satu-satunya 
anak laki-laki keluarga Kar-
dashian kini berbisnis kaos 
kaki dan Scott Disick ayah 
dari anak-anak Kourtney ber-
bisnis mobil mewah dan ber-
bagai jenis minuman keras.

Mantan suami pemegang 
medali emas Olimpiade 1972 
Bruce Jenner kini telah men-
jelma menjadi seorang pe-
rempuan transgender sete-
ngah baya bernama Caitlyn. 
Ia aktif sebagai advokat hak-
hak kaum transgender di Ca-
lifornia. Ia juga berperan 
utama dalam seri televisi re-
alitas "I am Cait" yang mem-
beberkan kisah kehidupannya 
sebagai transgender.

Keunikan keluarga Kar-
dashian–Jenner ini diperton-
tonkan ke seluruh dunia me-
lalui layar televisi dan moni-
tor komputer. Hebatnya, 
segala produk yang di-endor-
se mereka laris manis, terma-
suk parfum dan kosmetika 
yang menggunakan nama 
Kim dan Kendall. Kendall 
merupakan brand ambassador 
kosmetika Estee Lauder. 

Salah satu produk khusus 
yang diproduksi atas nama 
mereka adalah Lip Kit by Kyl-
ie Jenner yang terjual habis 

hanya dalam beberapa menit 
saja pada 30 November dan 
14 Desember 2015. 

Hanya dipasarkan mela-
lui akun Instagram yang di-
follow oleh 46 juta orang dan 
Twitter 13 juta orang, puluh-
an bahkan ratusan ribu unit 
terjual sekejap. Di pasar se-
kunder, Lip Kit by Kylie diju-
al di eBay seharga ratusan 
dollar AS, padahal harga ritel 
hanya US$ 30 per unit. 

Kekuatan klan Kardashi-
an-Jenner ini bisa dikuantifi -
kasi dalam jumlah follower 
Twitter dan Instagram yang 
mencapai lebih dari seratus 
juta. Bayangkan, apabila 
satu persen saja yang membe-

li produk yang di-endorse, 
satu juta unit akan terjual 
sekejap. Kalikan dengan bebe-
rapa dollar profit per unit, 
maka dalam sekejap mereka 
mengantongi jutaan dollar. 

Dalam salah satu wawan-
cara televisi dengan Kris Jen-
ner, sang bunda merangkap 
manager mengakui bahwa 
kekuatan merek The Kardas-
hians dan Kardashian-Jenner 
adalah "membisniskan sisi-
sisi organik" tiap individu. 
Keluarga ini menjadi mesin 
publisitas. Apapun yang me-
reka lakukan, kenakan, ma-
kan, minum, nikmati, dan 
bicarakan pasti sampai ke 
telinga dan mata audiens.

Proses pemasaran terjadi 
secara alami dengan publisi-
tas "organik" tanpa perlu me-
lakukan hal-hal rumit. Cukup 
menyebutkan dalam akun 
Twitter dan Instagram. Tentu 
proses perjalanan menuju 
jumlah follower masif bukan 
proses singkat. Seri televisi 
Keeping Up the Kardashians 
dimulai sejak tahun 2008. 
Hingga akhir 2015, sebelas 
season telah diproduksi beser-
ta beberapa seri derivatif. 

Salah satu primadona 
publisitas tabloid dan televisi 
adalah putri dari ahli waris 
Hilton Hotels bernama Paris 
Hilton yang pernah sangat 
terkenal beberapa tahun lam-

pau. Paris merupakan saha-
bat karib keluarga ini dan 
khususnya Kim. 

Paris dikenal sebagai su-
permodel dan karakter seri 
televisi realitas pertama "The 
Simple Life" (2003-2007) 
yang diperankan bersama 
sahabatnya Nicole Richie, 
putri dari Lionel Richie. Ini 
menjadi inspirasi Kris Jen-
ner dalam "menjual" citra ke-
luarganya yang modern, ra-
mai, demokratis, dan bersa-
habat dengan audiens. 

Publisitas organik moma-
ger Kris Jenner membutuh-
kan daya komunikasi istime-
wa. Santai namun berbobot. 
Kualitas dan karakter setiap 
individu tampak jelas bagi 
audiens dan masing-masing 
mewakili segmen pasar ter-
sendiri. Kebaikan hati dan 
kasih antar anggota keluarga 
sangat kental terasa, terlepas 
dari derasnya argumen di 
antara mereka. 

Kesimpulannya, tiap in-
dividu mempunyai daya jual 
tersendiri berdasarkan pasar 
yang mampu dia wakili. 
Apabila Anda memiliki akses 
ke media sosial dan platform 
komunikasi masal berbasis 
video, seperti YouTube, sebe-
narnya pemasaran organik 
telah terjadi. Kuncinya me-
ngenal apa yang diinginkan 
pasar. Selamat Mencoba.  ■

Publikasi Organik Ala Kris JennerPublikasi Organik Ala Kris Jenner

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 
bisnis, berbasis di California

MINUMAN■

ADES Alokasikan 
Belanja Rp 65 Miliar
JAKARTA. Produsen air mi-
num dalam kemasan (AMDK) 
PT Akasha Wira International 
Tbk berusaha memperkuat 
bisnis minuman tahun ini. 
Perusahaan yang juga mem-
produksi produk kosmetik 
tersebut akan meningkatkan 
bisnis minuman dengan meng-
alokasikan belanja modal Rp 
65 miliar tahun ini.

Dana belanja modal akan 
digunakan untuk kebutuhan 
ekspansi minuman berasa, 
yakni Pureal rasa susu kacang 
kedelai. Selain itu, belanja 
modal akan mereka gunakan 
untuk kebutuhan menggali 
sumur baru untuk memasok 
air ke pabrik mereka yang ada 
di Pandaan, Jawa Timur. 

"Kami juga mengalokasikan 
belanja modal untuk otomati-
sasi pabrik AMDK di Cibinong. 
Dan sisanya untuk mesin pe-
nunjang bisnis AMDK dan 
hair care," ujar Wihardjo Ha-
diseputro, Direktur Keuangan 
Akasha Wira, Kamis (16/6).

Adapun sumber dana belan-
ja modal Akasha Wira berasal 
dari kas internal dan fasilitas 
pinjaman perbankan. Dari sisi 
nilai, belanja modal tahun 
2016 lebih kecil ketimbang 
belanja modal tahun lalu seni-
lai Rp 133 miliar.

Belanja modal tahun lalu 
lebih besar karena ada pe-
nambahan lini produksi 
AMDK. Hasil penambahan lini 
produksi meningkatkan pro-
duksi AMDK Akasha Wira 
menjadi 600 juta liter per ta-
hun. Adapun utilisasi pabrik 
AMDK tersebut kini sudah 
mencapai 80%-85%. 

Untuk lini produksi minum-
an berasa atau Pureal, pro-
duksinya baru mencapai 1,5 
juta liter per tahun. Maka itu, 
kontribusi minuman susu ke-

delai produksi emiten berko-
de saham ADES tersebut ma-
sih terlalu kecil.

Ari Wisnubroto, Direktur 
Akasha Wira menambahkan, 
kontribusi pendapatan dari 
Pureal masih kecil karena 
produknya baru meluncur ta-
hun lalu. Namun, Ari melihat, 
potensi pasar minuman ber-
asa punya peluang besar di 
Indonesia. "Pangsa pasar sa-
ngat besar, terutama di kate-
gori susu kedelai," ucap Ari.

Melihat perkembangan bis-
nis AMDK dan minuman ber-
asa yang positif, manajemen 
ADES menargetkan pertum-
buhan penjualan dan laba 
bersih naik 15% tahun ini. "Se-
telah melihat kinerja kuartal 
I-2016, maka kami harap pen-
capaiannya bisa melebihi tar-
get," imbuh Wihardjo.

Dalam tiga bulan pertama 
tahun ini, manajemen Akasha 
Wira mencatat penjualan 
Rp 203,04 miliar, naik 26,56% 
dari periode sama tahun lalu 
Rp 160,43 miliar. Sumber pen-
jualan terbesar berasal dari 
bisnis AMDK senilai Rp 129,05 
miliar atau tumbuh 71,52% 
dari Rp 75,24 miliar dan bisnis 
kosmetik yang turun 13,14% 
dari Rp 73,99 miliar menjadi 
Rp 85,18 miliar.

Melihat kondisi bisnis kos-
metik yang sedang lesu, mem-
buat manajemen ADES tak 
banyak melakukan terobosan 
pasar karena penjualan masih 
tertekan daya beli. "Meski be-
gitu, kami sudah menyikapi-
nya dengan melakukan bebe-
rapa iklan sejak Mei, dan se-
jauh ini sudah kembali 
berdampak ke penjualan," 
kata Martin Jimi, Presiden Di-
rektur Akasha Wira.

Issa Almawadi

JAKARTA. Meski pertumbuh-
an ekonomi masih sulit dite-
bak, industri otomotif masih 
bisa bernafas lega menyambut 
periode enam bulan terakhir 
alias semester II tahun 2016. 
Sebab, pada semester kedua 
ini, akan ada pameran otomo-
tif yang diharapkan mampu 
memacu penjualan mobil.

Sekadar mengingatkan, 
pada Agustus 2016 nanti ada 
pameran otomotif Gaikindo 
Indonesia International Auto 
Show (GIIAS) yang diseleng-
garakan di Indonesia Conven-
tion and Exhibition (ICE), 
BSD City, Tangerang.

Pameran tersebut diharap-
kan menjadi kesempatan bagi 
agen pemegang merek (APM) 
mobil untuk menggenjot pen-
jualan. Jika pada bulan Juli 
diproyeksikan terjadi penuru-
nan penjualan karena libur 
Lebaran, maka pada Agustus 
penjualan mobil diproyeksi-
kan akan kembali naik. 

Anton Jimmi, General Mar-
keting Planning PT Toyota-
Astra Motor (TAM) bilang, 
pada pameran tersebut Toyo-
ta akan memamerkan produk 
andalannya. Namun, Jimmi 
belum mau menjawab, mobil 
baru apa yang akan mereka 
pamerkan. "Untuk mobil baru, 
kami belum bisa informasikan 
saat ini," terang Anton kepada 
KONTAN, Kamis (16/6).

Anton juga belum bisa 
memprediksi berapa hasil 
penjualan di GIIAS 2016, kare-
na harus melihat kondisi pa-
sar. Namun ia berharap penju-
alan semester kedua bisa lebih 
baik dari semester I-2016. 

Selain Toyota, Suzuki me-
mastikan ikut pameran GIIAS. 
Namun sama seperti Toyota, 
Suzuki belum mau mengung-
kapkan mobil baru yang akan 

dipamerkan. "Soal produk 
baru, belum bisa kami info," 
tutur Davy J. Tuilan, 4W De-
puty Managing Director Su-
zuki Indomobil Sales.

Yohannes Nangoi, Ketua 
Umum Gabungan Industri 
Kendaraan Bermotor Indone-
sia (Gaikindo) bilang, setidak-
nya ada 32 merek yang me-
mastikan ikut pameran GIIAS 
2016. "32 merek kendaraan 
dari Agen Pemegang merek 
anggota Gaikindo berkomit-
men mendukung penyeleng-
garaan GIIAS tahun ini,” kata 
Yohannes. 

Selain Toyota dan Suzuki, 
merek lain yang ikut pameran 
adalah; Audi, BMW, Chevro-
let, Datsun, Daihatsu, Dodge, 
Fiat, Honda, Hyundai, Isuzu, 
Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, 
Lexus, Mazda, Mercedes-
Benz, Mini, Mitsubishi Motors, 
Nissan, Renault, Suzuki, Tata 
Motors, Toyota, VW, dan 6 
merek kendaraan komersial 
yang terdiri dari FAW, Hino, 
Isuzu, Mitsubishi Fuso, Tata 
Motors, UD Truck.

Nah, yang menarik, salah 
satu APM mobil paling bungsu 
yang akan ikut pameran ada-
lah Wuling yang sedang me-
nyelesaikan pembangunan 
pabrik. Sebagaimana diketa-
hui, Wuling menargetkan pe-
nyelesaian pabrik tahun 2017.  

Issa Almawadi, Asnil Bambani 

ANTARA/Muhammad Adimaja

Pameran otomotif dalam waktu dekat diharapkan  dapat 
menggenjot penjualan.

Pameran Jadi Incaran 
APM Kebut Jualan

Produsen mobil 
Wuling akan 
mengikuti 

pameran GIIAS 
2016.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Rencana pemerin-
tah memasukkan opsi softwa-
re dalam beleid takaran kan-
dungan dalam negeri (TKDN) 
untuk produksi ponsel 4G 
menuai pro dan kontra. Seba-
gian vendor ponsel 4G yang 
keberatan, namun ada yang 
mendukung revisi beleid ini. 

Salah satu perusahaan yang 
keberatan adalah PT Indone-
sia Oppo Electronics yang te-
lah membangun pabrik pera-
kitan di Tangerang. "Kami su-
dah investasi US$ 30 juta, 
kami merasa aturan itu tidak 
adil," kata Aryo Meidianto, 
Media Relations Indonesia 
Oppo Electronics kepada 
KONTAN, Rabu (15/6).

Aryo menilai, skema yang 
memasukkan software seba-
gai bagian TKDN membuat 
persaingan pasar menjadi ti-
dak adil. Sebab, biaya investa-
si manufaktur hardware lebih 
mahal ketimbang software. 
"Kami lihat pemerintah con-
dong melindungi perusahaan 
tertentu saja," keluh Aryo.

Aryo menyatakan, kondisi 
semakin runyam jika produ-
sen ponsel diwajibkan beker-
jasama dengan 17 manufaktur 
komponen di Indonesia. "Im-
por komponen lebih murah 
karena skala produksinya 
ekonomis dengan kapasitas 
produksi jutaan," kata dia.

Asal tahu saja, Kementerian 
Perindustrian menetapkan 
dua skema penerapan 30% 
TKDN untuk produksi ponsel 
4G mulai Januari 2017. Skema 
pertama, 30% TKDN seluruh-
nya atau 100% berupa har-
dware. Skema kedua: 30% 
TKDN berupa 100% software.

Asal tahu saja, Oppo memi-
liki kapasitas pabrik 500.000 

unit per bulan. Saat ini pro-
duksi mencapai 240.000 per 
bulan dan ditargetkan menca-
pai 300.000 per bulan. 

Berbeda dengan vendor 
ponsel asal China lainnya, 
yakni Huawei yang tak mem-
permasalahkan aturan 30% 
TKDN. "Kami ikut aturan pe-
merintah, selama kami masih 
bisa memasukkan produk tak 
ada masalah," kata Zhao Zhi-
wei, GTM Director PT Huawei 
Tech Investment kepada 
KONTAN, Rabu (15/6).

Zhao menjelaskan, Huawei 
sempat berpikir mengambil 
skema TKDN berupa kan-
dungan software saja. "Nanti 
kami akan cari cara agar se-
makin banyak produk kami 

yang masuk ke Indonesia. The 
more, the better," jelasnya.

Huawei saat ini merakit 
ponsel 4G di pabrik PT Pang-
gung Electric Citrabuana di 
Sidoarjo dengan kapasitas 
produksi 500.000 unit–600.000 
unit per bulan. Huawei me-
mastikan memenuhi syarat 
20% takaran kandungan TKDN 
sampai 2016.

Berdampak ke investasi
Sementara itu, PT Samsung 

Electronics Indonesia memu-
tuskan menahan diri melan-
jutkan investasi karena skema 
aturan TKDN tersebut. "Inves-
tasi tahap pertama sudah dila-
kukan. Tahap kedua kami 

pending karena belum clear 
aturan TKDN-nya," kata Lee 
Kang Hyun, Vice President PT 
Samsung Electronics Indone-
sia, Rabu (15/6).

Eko Nilam, Ketua Asosiasi 
Importir Seluler Indonesia 
(AISI) menilai, skema aturan 
TKDN dari pemerintah ber-
dampak besar bagi vendor 
kecil. Pendapat Eko terbukti 
setelah perusahaan ponsel 
asal China, OnePlus menarik 
diri dari bisnis ponsel di Indo-
nesia sejak awal Juni lalu. 

Adapun produsen ponsel 
China lainnya seperti Lenovo 
dan Xiaomi memilih ikut atur-
an pemerintah. "Lenovo ikut 
skema 30% TKDN lewat 100% 
hardware tapi tetap mengkaji 

pilihan 100% software," kata 
Adrie R Suhadi, Country Ma-
nager Lenovo Indonesia ke-
pada KONTAN, Selasa (14/6). 

Lenovo sejak tahun 2015 
merakit ponselnya di pabrik 
PT Tri Dharma Kencana di 
Serang. Adapun Xiaomi belum 
memilih skema 30% TKDN 
yang akan mereka terapkan. 
"Kami belum berencana bikin 
pabrik di Indonesia atau me-
milih skema software," kata 
Roshina Erawati, Social Me-
dia Manager Xiaomi. 

Roshina memastikan, Xiao-
mi tak akan menghentikan 
penjualan ponsel di Indonesia. 
Itu artinya, Xiaomi nantinya 
mesti mengikuti aturan penju-
alan ponsel di Indonesia.  ■

Pro Kontra Revisi TKDN
Vendor ponsel yang telah membangun pabrik keberatan software masuk dalam TKDN ponsel 4G

Pamela Sarnia

Donasi ke PMI

 ANTARA/Audy Alwi

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto (kanan), Wakil Presdir PT Toyota Motor Manufacturing 
Indonesia Warih Andang Tjahjono (kiri) berbincang dengan Ketua Harian Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) 
Ginandjar Kartasasmita usai penyerahan donasi sebesar Rp 400 juta untuk PMI di Jakarta, Kamis (16/6). Donasi 
berkelanjutan ini bertujuan mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilakukan PMI.


