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Memanfaatkan dunia 
maya bagi bisnis 
atau e-commerce, tak 

hanya populer bagi perusa-
haan besar. Selebriti papan 
atas dunia Jessica Alba ada-
lah salah satu artis yang 
merambah dunia e-commer-
ce, dan sangat berhasil. 

Ia adalah co-founder Ho-
nest, Co. dengan situs Ho-
nest.com, retailer produk-
produk bayi. Honest.com 
merupakan salah satu star-
tup populer di kalangan in-
vestor dan konsumen. 

Investasi kapital awal 
sebesar US$ 122 juta dengan 
penanam saham General 
Catalyst Partners, Institutio-
nal  Venture Partners, 
Lightspeed Venture Partners, 
dan Wellington Management. 
Nilai valuasi Honest.com 
kini telah mencapai US$ 1,7 
miliar dalam empat tahun. 

Honest.com didirikan 
Jessica Alba, bersama Chris-
topher Gavigan, dan Brian 
Lee pada 2011. Situs sebagai 
ecommerce yang menjual 
produk-produk bayi seperti 
popok bayi dan odol bayi. 

Mereka mengklaim se-
mua produk aman tanpa zat 
yang mengandung toksin 
dan kimia berbahaya. Merek 
Honest mengutamakan kon-
trol kualitas (QC) dan dijual 
dengan harga premium. 

Brian Lee merupakan 
entrepreneur yang mendiri-
kan LegalZoom dan Shoe-
Dazzle. Modus bisnisnya cu-
kup menarik, yaitu bekerja 
sama dengan selebriti, ter-
masuk Robert Shapiro (part-
ner Legalzoom yang juga 
pengacara kondang), Kim 
Kardashian (partner Shoe-
Dazzle) dan Jennifer Lopez. 

Sedangkan Christopher 
Gavigan adalah Chief Execu-
tive Offi cer organisasi nirla-
ba yang memproteksi anak-
anak dari produk berbahaya 
bagi kesehatan bernama He-
althy Child Healthy World. Ia 
juga penulis buku best-seller 
tentang produk aman bagi  
anak Healthy Child Healthy 
World: Creating a Cleaner, 
Greener, Safer Home.

Omzet Honest.com sangat 
menakjubkan, yaitu US$ 170 

juta pada 2014, atau naik 
dari US$ 60 juta di tahun 
sebelumnya. Sekitar 80%  
berasal dari jualan online. 
Sedangkan sisanya penjual-
an di pasar swalayan seperti 
Target, ada di 2.500 lokasi. 

Salah satu model bisnis-
nya yang menginspirasi 
adalah sistem berlangganan. 
Mengingat pemakaian popok 
sekali pakai dan produk bayi 
lainnya selalu berkelanjutan, 
berlangganan bulanan meru-
pakan pilihan yang baik agar 
tidak lupa belanja.

Target.com dan Diapers.
com juga mempunyai servis 
berlangganan popok sekali 
pakai ini. Diapers.com kini 
merupakan bagian dari 
Amazon.com setelah raksasa 
ecommerce ini mengakuisisi 
grup Quidsi, Inc yang meru-
pakan pemilik Diapers.com 
dan beberapa situs e-com-
merce laris lainnya. Diapers.
com merupakan kompetitor 
besar bagi Honest.com, wa-
laupun produknya lebih 
beragam dari segi kualitas. 

Model bisnis berlanggan-
an seperti ini digemari di 
AS, terutama untuk produk-
produk konsumen yang habis 
dipakai, seperti kosmetika, 
vitamin, makanan hewan 
piaraan, sampel-sampel pro-
duk, dan sebagainya. Bahkan 
Cindy Crawford berbisnis  
produk anti-aging Meaning-
ful Beauty dengan model 
bisnis ini. Juga Michelle 
Phan dengan paket kosmeti-
ka bulanan di Ipsy.com.

Jessica Alba merupakan 
inspirator utama yang turun 
tangan sendiri. Awalnya, 
saat itu Alba sedang hamil 
anak pertama di usia 7,5 
bulan. Ia mengalami alergi 
detergen. Setelah dipelajari, 
ternyata banyak komponen 
detergen yang tidak aman 
bagi kesehatan. 

Ini menginspirasi Alba 
untuk memproduksi detergen 
dan produk-produk yang 
aman bagi ibu hamil, bayi, 
dan anak balita. Alba meng-
utamakan produk-produk 
sehat dan aman yang mem-
bawa perubahan positif di 
dunia.

Ide bisnis ini pada awal-
nya kurang ditanggapi de-
ngan antusias. Sebab brand 
“Jessica Alba” lebih identik 
dengan seorang selebriti can-
tik, seksi, bukan seorang ibu 
dan pejuang keadilan sosial 
(social justice). Namun, ter-
nyata isi hati ibu muda ini 
lebih kuat berbicara dan mo-
del bisnisnya sangat ampuh 
untuk merebut pasar genera-
si milenial yang kini telah 
berkeluarga.

Isu keadilan sosial meru-
pakan isu nirlaba. Namun 
menjadi poros bisnis berlaba 
Honest.com. Partner Gavigan 
yang aktif dalam advokasi 
kesehatan anak-anak turut 
membawa nuansa keadilan 
sosial dalam kultur bisnis.

Yang menarik dari Ho-
nest.com in adalah: isu sosial 
ternyata mempunyai efek 
positif bagi suatu bisnis. 
Apalagi kualitasnya sangat 
premium dan dipertahankan 
dengan serius. Endorsemen 
selebriti sekaliber Jessica 
Alba sangat membantu. Na-
mun tanpa unsur ini, semes-
tinya Honest.com bisa berja-
lan dengan baik sepanjang 
strategi bisnis, kualitas pro-
duk, dan kualitas servis.

Bagi Brian Lee, faktor 
selebriti di bisnis merupakan 
daya tarik luar biasa. Tapi 
bukan berarti produk apapun 
pasti bisa dijual laris. Inti-
nya komitmen, otentisitas, 
dan kesungguhan berbisnis. 
Bukan setengah-setengah. 
Sebuah ide berguna bila diek-
sekusi dengan baik. ■

Banyak kontraktor asing yang masuk ke 
Indonesia membawa alat berat sendiri.
Benny Kurniajaya, Ketua Asosiasi 
Perusahaan Rekondisi & Truk Indonesia

Gerai

Pupuk Indonesia Ingin 
Merevisi Target Penjualan

JAKARTA. Holding produsen pupuk milik Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), PT Pupuk Indonesia (Persero) be-
rencana merevisi target pendapatan tahun ini. Penurunan 
target menyusul penurunan harga komoditas pupuk di pa-
sar internasional. 

"Rencana revisi kami di bottom line, tapi kami masih 
berusaha target pendapatan Rp 77 triliun dan profi t Rp 5 
triliun tahun ini bisa tercapai," kata Indarto Pamoengkas, 
Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia, Rabu (27/7).

Pada semester pertama 2016, Pupuk Indonesia meraih 
pendapatan Rp 30 triliun dengan profi t sekitar Rp 2 triliun. 
Namun karena harga pupuk melemah, target tersebut sulit 
dicapai. "Harga jual pupuk turun menjadi US$ 220 per ton 
dari harga sebelumnya US$ 290 per ton," kata Indarto.

Memang, pemerintah telah menurunkan harga gas ke 
kisaran US$ 6 – US$ 8 per MMBTU, namun Indarto bilang, 
penurunan harga belum mampu mendongkrak daya saing. 
"Harga gas ideal adalah US$ 4 per MBBTU," kata Indarto.

Meski secara nilai penjualan akan tertekan, namun pen-
jualan dari sisi volume dia perkirakan masih stabil. "Saat 
ini kami ingin push volume karena harga jual rendah. Na-
mun penjualan pupuk dari sisi volume sulit digenjot karena 
faktor cuaca," tambah Indarto. 

Emir Yanwardhana

Pendapatan SCG Indonesia 
Naik 16% di Kuartal II-2016

JAKARTA. Konglomerasi asal Thailand, SCG melaporkan 
kinerja positif pada kuartal kedua 2016 di Indonesia. Per-
usahaan yang bermarkas di Bangkok tersebut melaporkan 
penjualan Rp 1,35 triliun pada kuartal II-2016, naik 16% 
ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.  

Sampai dengan akhir Juni 2016, SCG yang mengoperasi-
kan bisnis di Indonesia sejak 1995 tersebut telah memiliki 
total aset Rp 18,32 triliun, naik 11% ketimbang periode 
sama 2015. Salah satu aset terbesar SCG di Indonesia ada-
lah pabrik Semen Jawa di Sukabumi, Jawa Barat yang 
beroperasi akhir tahun 2015 lalu.

Roongrote Rangsiyopash, Presiden dan Chief Executive 
Offi cer (CEO) SCG menyebut, kenaikan penjualan karena 
adanya indikasi penguatan ekonomi Indonesia. "Indonesia 
mulai memperlihatkan perbaikan ekonomi, dengan pem-
bangunan beberapa mega proyek pemerintah," jelas Roon-
grote dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, 
pada Kamis (27/7). Untuk memperbesar penjualan, SCG 
kini gencar melakukan kampanye dan pemasaran. Mulai 
dari bikin kampanye iklan di televisi sampai dengan iklan 
di media cetak serta ikut pameran bahan bangunan.  

Asnil Bambani Amri

■MANUFAKTUR

E-Commerce Miliaran Dollar 
Jessica Alba

E-Commerce Miliaran Dollar 

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

JAKARTA. Penjualan alat be-
rat masih berat. Meski proyek 
konstruksi dan infrastruktur 
telah bergulir, proyek tersebut 
belum mampu menjadi obat 
kuat penjualan alat berat pa-
ruh pertama 2016. 

Tengok saja kinerja penju-
alan alat berat dari PT United 
Tractors Tbk yang masih ne-
gatif. Sampai Juni 2016, penju-
alan emiten berkode saham 
UNTR tersebut turun 24,6% 
menjadi 1.036 unit ketimbang 
penjualan semester I-2015 
yang sebanyak 1.375 unit. 

Dari 1.036 unit alat berat 
yang dijual tersebut, 52% ber-
asal dari sektor konstruksi, 
23% sektor tambang, 15% per-
hutanan, dan 10% perkebunan. 
Porsi penjualan alat berat 
UNTR paruh pertama tahun 
2016 tersebut naik ketimbang 
periode yang sama tahun lalu 
yang baru 33%. 

Sara K. Loebis, Sekretaris 
Perusahaan UNTR menjelas-
kan, permintaan alat berat 
dari sektor konstruksi mulai 
tumbuh tetapi belum men-
dongkrak penjualan alat berat 
secara keseluruhan. "Permin-
taan datang dari private com-
pany dan pemerintah," kata 
Sara saat dihubungi KONTAN, 
Kamis (28/7).

Sara menyatakan, penuru-
nan penjualan alat berat terja-
di sejak tahun 2013 hingga se-
karang. Masalah utama penu-
runan alat berat adalah  
lesunya lini aktivitas tambang. 
"Produksi turun drastis se-
hingga banyak alat yang ter-
bengkalai," jelas Sara.

Vanda Kusumaningrum, 
Communication Manager 
Volvo Indonesia, menyatakan, 
pasar alat berat periode perta-
ma tahun 2016 cenderung 

sama dengan tahun lalu alias 
stagnan. "Volvo belum ada re-
visi, target tetap 1.500 unit ta-
hun ini," kata Vanda, tanpa  
menyebutkan realisasi penju-
alan alat berat merek Volvo.

Namun secara umum, 
Djonggi Gultom, Ketua Umum 
Perhimpunan Agen Tunggal 
Alat Berat Indonesia, menya-
takan, penjualan alat berat 
semua merek pada semester 
I-2016 lebih baik ketimbang 
periode yang sama tahun 
2015. Namun, kondisi pasar 
belum pulih.

Menurut catatan Djonggi, 
penjualan alat berat sampai 
Juni 2016 tercatat 2.500 unit 
atau sudah mencapai 50% tar-
get 5.000 unit. "Ada kenaikan 
permintaan pada Juni 2016 

ketimbang bulan sebelum-
nya," kata Djonggi. 

Dari empat sektor andalan 
penjualan alat berat, sektor 
pertambangan masih lesu. 
Adapun permintaan alat berat 
sektor kehutanan, perkebun-
an dan konstruksi mulai mem-
baik meski belum pulih seper-
ti tiga tahun lalu. 

Djonggi yang juga Direktur 
PT Hexindo Adiperkasa Tbk 
itu menambahkan, tahun ini 
Hexindo target penjualan 
1.000 unit. Dengan memakai 
tahun fi skal Jepang, penjualan 
Hexindo pada periode April-
Juni 2016 sudah mencapai 
30% dari target. Sayang, 
Djonggi tak menyebut berapa 
realisasi penjualan periode 
yang sama tahun lalu.    ■

Alat Berat Masih Berat
Bisnis alat berat belum mampu berlari kencang meski proyek konstruksi sudah bergulir

Eldo Christofel Rafael

Jaket Ekspor

ANTARA/Muhammad Iqbal

Pekerja menyelesaikan pembuatan jaket tebal musim dingin untuk ekspor di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 
Kamis (28/7). Jaket yang biasa digunakan pada musim salju tersebut 100% menggunakan bahan baku lokal untuk 
kebutuhan ekspor pasar ke Italia, Jerman dan Korea Selatan.

PENURUNAN penjualan alat berat ternyata tak hanya ka-
rena faktor yang terjadi karena sebab di dalam negeri saja. 
Asosiasi Perusahaan Rekondisi dan Truk Indonesia (Apa-
rati) mengindikasikan, penurunan penjualan alat berat di 
dalam negeri juga terpengaruh oleh impor alat berat yang 
dilakukan oleh kontraktor asing. 

Benny Kurniajaya, Ketua Aparati, menyatakan, saat ini 
banyak perusahaan konstruksi asing yang masuk ke Indo-
nesia membawa alat berat konstruksi sendiri. "Seharusnya 
mereka (kontraktor asing) membeli atau menggunakan 
alat berat yang ada di Indonesia, bukan menggunakan alat 
impor," kata Benny kepada KONTAN, Kamis (28/7). 

Oleh karena itu, Benny berharap pemerintah berhati- 
hati dan selektif memberikan rekomendasi izin impor alat 
berat, terutama yang bekas alias rekondisi. Benny juga 
meminta instansi terkait memastikan kontraktor asing 
menggunakan alat berat dari dalam negeri.          ■

Kontraktor Impor Alat Berat


