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JAKARTA. Rencana pemerin-
tah kembali mengerek tarif 
cukai rokok kembali mengun-
dang reaksi pengusaha rokok. 
Reaksi penolakan atas kena-
ikan tarif cukai tersebut da-
tang dari salah satu asosiasi 
pengusaha rokok yang terga-
bung dalam Gabungan Produ-
sen Rokok Putih Indonesia 
(Gaprindo).

Muhaimin Moefti, Ketua 
Gaprindo menyatakan, renca-
na pemerintah menaikan cu-
kai rokok sebesar 10% terse-
but terlalu berat untuk diim-
plementasikan oleh pelaku 
industri. Pertimbangan Gap-
rindo adalah, daya beli konsu-
men saat ini sedang melem-
pem. "Kenaikan tarif cukai 
10% itu akan memukul kami," 
kata Muhaimin kepada KON-
TAN, Rabu (17/8).

Untuk itu, Muhaimin me-
nyatakan, pihaknya keberatan 
jika kenaikan tarif cukai sebe-
sar 10% tersebut tetap berla-
kukan. Menurut Muhaimin 
sejatinya pengusaha rokok ti-
dak menolak ada kenaikan 
cukai tahun 2017. Tetapi tarif 

kenaikan cukup single digit 
saja. "Kami meminta kenaikan 
cukai itu menyesuaikan kon-
disi infl asi saja sekitar 5%-6%," 
terang Muhaimin.

Menurut Muhaimin, semua 
pihak akan diuntungkan de-
ngan kenaikan tarif cukai 5%-
6% tersebut. Dengan kenaikan 

single digit, daya beli konsu-
men masih bisa menyesuai-
kan. Begitu juga industri yang 
masih bisa tumbuh meski 
mini. Sementara pemerintah 
juga masih bisa mendulang 
kenaikan penerimaan cukai 
dari industri rokok.

Sebagai gambaran, rencana 
kenaikan tarif cukai rokok 
pada 2017 disampaikan Direk-
torat Jenderal Bea dan Cukai 
(Ditjen Bea Cukai) Kemente-
rian Keuangan (Kemenkeu). 
Muhaimin mengingatkan, be-

lajar dari kenaikan cukai ta-
hun 2016 sebesar dua digit, 
efeknya berimbas kepada per-
tumbuhan industri rokok yang 
cenderung stagnan.

"Saat ini kinerja industri ro-
kok tidak begitu menggembi-
rakan. Apalagi produksi rokok 
cenderung stagnan," kata Mu-
haimin.

Dengan rencana kenaikan 
tarif cukai 10% tahun depan, 
Muhaimin memproyeksikan, 
perusahaan rokok akan me-
ngurangi produksi karena 
tingginya beban cukai. Jika 
produksi turun, maka dam-
paknya tak hanya negatif bagi 
pelaku industri rokok saja, 
melainkan juga negatif ke pe-
nerimaan negara.

Sementara, Suryanto Yasa-
putra, Direktur Pemasaran PT 
Wismilak Inti Makmur Tbk 
belum bisa memberikan ko-
mentar mengenai rencana ke-
naikan tarif cukai rokok ini 
lantaran belum menerima in-
formasi detailnya kebijakan 
pemerintah tersebut. "Kami 
belum tahu beritanya, jadi 
saya belum bisa berkomen-
tar," ujar Suryanto.

Hal senada juga disampai-
kan manajemen perusahaan 

rokok lainnya seperti PT Ben-
toel Internasional Investama 
Tbk. "Saya belum bisa komen-
tar mengenai cukai tersebut," 
kata Silmy Karim, Komisaris 
Independen PT Bentoel Inter-
nasional Investama Tbk kepa-
da KONTAN, Rabu (17/8).

Dalam Nota Keuangan Ran-
cangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (RAPBN) 
2017, pemerintah menetapkan 
penerimaan cukai rokok Rp 
149,88 triliun. Angka ini tentu 
naik fantastis jika dibanding-
kan dengan target tahun ini 
sebesar Rp 141,7 triliun yang 
tertuang di APBN Perubahan 
2016. Artinya ada tambahan 
sebesar Rp 8,7 triliun atau se-
kitar 6,2%.                           ■
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Sebagian di antara Anda 
tentu mengenal merek 
sepatu ini. Sepatu bot 

bersol tebal bertali Dr "Doc" 
Martens yang digemari mere-
ka yang punya budget cukup. 

Produsen sepatu ini per-
nah mengalami masa hampir 
bangkrut beberapa tahun lalu. 
Kini mereka bisa menikmati 
kenaikan penjualan hingga 
230% di Asos.com, peritel Ing-
gris, karena telah menjadi 
kegemaran para milenial. 
Dan produsen sepatu Doc 
Martens merupakan salah 
satu perusahaan privat terce-
pat tumbuh di negeri mendi-
ang Putri Diana ini. 

Pemegang saham Dr Mar-
tens, termasuk Permira, pri-
vate equity asal Eropa, meng-
injeksi dana sebesar US$ 485 
juta pada tahun 2014. Untuk 
perusahaan yang hanya 
mempunyai 850-an pegawai, 
Dr Martens merupakan con-
toh small is beautiful.

Bagaimana merek yang 
telah berusia lebih dari 50 
tahun ini bisa bertahan di 
tengah persaingan? Bagai-
mana juga mereka bangun 
dari keterpurukan yang terja-
di pada awal tahun 2000an?

Jika kita tengok ke bela-
kang, merek Dr Martens yang 
kita kenal dibangun oleh Bill 
Griggs. Griggs bermukim di 
Northamptonshire di tahun 

1960. Griggs membeli lisensi 
dari penciptanya.

Sepatu bot bersol ikonik 
berwarna bening kekuningan 
yang ditindas dengan benang 
kuning diciptakan oleh Dr 
Klaus Maertens di Munich, 
Jerman, tahun 1947. Latar 
belakangnya, ketika kaki Ma-
ertens terluka tidak nyaman 
saat harus mengenakan sepa-
tu bot kerja biasa. Sepatu 
ciptaannya ini ternyata nya-
man untuk kondisi kaki le-
mah sekalipun, karena kulit-
nya lembut dan solnya saat 
itu terbuat dari ban bekas.

Tahun 1960-an, musisi 
The Who bernama Pete 
Townshend memulai demam 
sepatu ini ketika melakukan 
tur keliling dengan bandnya. 
Era 1980-an, kelompok rasis 
skinhead mengenakan sepatu 
Doc Martens sebagai seragam 
wajib mereka sehingga deka-
de ini merupakan era "gelap" 
si Doc. Tahun 1990-an, para 
hippie yang diwakili Morris-
sey and Blur kembali menye-
barkan demam si "Doc" ini. 

Kini, tahun 2000-an, pe-
rempuan muda dan remaja 
mengenakan Doc Martens se-
bagai simbol ketangguhan. 
Namun di awal milenium 
ini, si Doc mengalami masa 
surut hingga nyaris kolaps. 

Di era kebangkitan kem-
bali pada 2012 dan 2013, 

kembali si Doc menjadi idola 
remaja. Bintang-bintang re-
maja seperti Rihanna dan 
Miley Cyrus dikenal sebagai 
penggemar berat si Doc. 

Jessica Alba dan Whitney 
Port juga menggemari Doc. 
Gaya anak muda berjaket dan 
bercelana jins kurang lengkap 
tanpa bot Doc Martens.

Shoe designer Andrew 
Bunney yang pernah berka-
rya di Nike dan Visvim (Je-
pang) diundang untuk men-
desain sandal, sepatu berhak 
tinggi, dan sandal rumah 
(loafers) dengan berbagai fi -
nishing touch kreatif tanpa 
meninggalkan signature atau 
kekhasan produk ini hak ka-

ret tebal yang ditindas dengan 
benang kuning terang.

Perancang sepatu Raf Si-
mons yang ini berkarya di 
Dior juga memperkenalkan 
kreasi baru untuk penggemar 
Doc perempuan yang dihiasi 
dengan bunga dari rumah 
mode Liberty London. Kolabo-
rasi dengan Liberty London 
ini merupakan sinergi saling 
menguntungkan. Hasilnya 
adalah best seller.

Tiga taktik bangkitnya 
kembali Dr Martens ke era 
keemasannya ditandai de-
ngan refokus target market, 
redesain produk, dan positio-
ning dalam pemasaran. 

Refokus target market. 
Sasaran geografi s Asia seba-
gai pasar internasional mem-
punyai potensial luar biasa. 
Asia masih brand-conscious 
dan mempunyai disposal in-
come cukup besar terutama 
di negara-negara ber-income 
per kapita yang cukup tinggi 
atau emerging markets seperti 
China, Singapura, Jepang, 
Korea Selatan, termasuk pa-
sar Indonesia. 

Selain itu, demografi  yang 
dibidik adalah kalangan 99 
percenters yang gemar berga-
ya hipster (ala hippy) prole-
tar. Di sini, penulis ingin 
menekankan "gaya" proletar, 
bukan dalam arti kata "mis-
kin". Para hipster generasi 

muda seperti mahasiswa, pe-
main musik, dan remaja 
ingin dipandang "tangguh" 
alias don’t mess with me. 

Selain itu pasar perempu-
an kini mendapatkan tempat 
khusus dengan berbagai de-
sain bot yang berwarna-war-
ni, berhak tinggi, dan bermo-
tif feminin. Bahkan para pe-
r e m p u a n  s e l e b r i t i s 
internasional telah merang-
kul tren tersebut. Padahal, 
dulu para pemakai sepatu ini 
adalah perempuan berusia 40 
ke atas dan untuk alasan ke-
nyamanan.

Poin lain yang jadi kunci 
sukses adalah redesain pro-
duk. Dulu, desain produk ha-
nya ada beberapa ragamnya, 
termasuk seri klasik bernama 
"1460." Kini dapat kita jum-
pai berbagai seri sepatu dan 
pakaian kasual. Produsen se-
patu ini menjalin kerja sama 
dengan para desainer sepatu 
kawakan, dan membuahkan 
hasil manis.

Terakhir adalah positio-
ning pemasaran. Produk alas 
kaki dengan merek Dr. "Doc" 
Martens kini telah menjadi 
fashion icon bagi para hipster, 
di pelbagai belahan bumi dan 
mereka yang merasa bergaya 
"proletar." Momentum inequa-
lity global tampaknya beraki-
bat positif bagi si Doc. Bagai-
mana dengan Anda?  ■

Sepatu Doc Martens dan Gaya Proletar KayaSepatu Doc Martens dan Gaya Proletar Kaya

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

Kinerja industri rokok saat ini belum 
menggembirakan dan cenderung stagnan.
Muhaimin Moefti, Ketua Gabungan 
Produsen Rokok Putih Indonesia

■MANUFAKTUR

TANGERANG. Penjualan mo-
bil niaga jenis pikap makin 
loyo. Merujuk data Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), sampai 
Juli 2016, hampir semua me-
rek mobil pikap melaporkan 
penurunan penjualan. Meski 
begitu, penurunan penjualan 
tak menghalangi PT Hyundai 
Mobil Indonesia merilis pro-
duk terbarunya.

Saat pameran Gaikindo In-
donesia International Auto 
Show (GIIAS), PT Hyundai 
Mobil Indonesia pilih fokus 
menampilkan pikap baru, 
yakni H-100. Mukiat Sutikno, 
Presiden Direktur Hyundai 
Mobil Indonesia bilang, pihak-
nya masih melihat permintaan 
untuk kendaraan niaga kecil 
tersebut. "Kami target penju-
alan H-100 sebanyak 40 unit 
per bulan," kata Mukiat saat 
ditemui KONTAN, pekan lalu. 

Merujuk data Gaikindo, 
penjualan segmen pikap me-
rupakan yang terdalam sepan-
jang Januari-Juli 2016. Penu-
runan penjualan terbesar di-

catat oleh Suzuki Carry 
dengan penurunan penjualan 
48,6% menjadi 15.000 unit, 
menyusul setelah itu Mitsu-
bishi T-120 dengan penurunan 
penjualan 44% menjadi 7.811 
unit. Setelah itu penurunan 
penjualan Gran Max 37,2% 
menjadi 22.673 unit, Hilux 
juga turun 23,4% menjadi 
3.060 unit, begitu juga dengan 
Suzuki APV yang turun 19,5% 
menjadi 7.967 unit. 

Henry Tanoto, Vice Presi-
dent PT Toyota Astra Motor 
(TAM) bilang, penurunan pen-
jualan karena sektor bisnis 
sedang lesu. "Namun begitu 
kami target market share Hi-
lux sama dengan tahun lalu," 
kata Henry saat dihubungi 
KONTAN, akhir pekan lalu.

Henry menambahkan, pele-
mahan penjualan kendaraan 
niaga juga terjadi untuk ken-
daraan niaga sedang dan be-
sar. Kondisi tersebut dampak 
dari lesunya bisnis tambang 
dan perkebunan di daerah. 

Eldo Christoffel Rafael

Varian Baru Genjot 
Pasar Mobil Niaga

OTOMOTIF■

Tawar Cukai agar Tak Ngepul 10%
Produsen rokok putih minta kenaikan cukai tahun depan hanya berkisar 5%-6% lantaran daya beli masyarakat tengah turun 

Pamela Sarnia, 
Tri Sulistiowati

Penjualan MPV Premium Naik

ANTARA/Audi Alwy

Pengunjung melihat mobil Toyota New Vellfi re G Limited yang merupakan line-up terbaru Toyota MPV Luxury di 
pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 di Tangerang, Banten, Rabu (17/8). 
GAIKINDO mencatat, dalam 7 bulan pertama 2016 penjualan MPV Luxury mencapai 2.115 unit atau naik 38,6% 
dibandingkan periode yang sama 2015.

KONDISI cuaca yang tak menentu mengan-
cam harga jual tembakau di tingkat petani. 
Sebab, saat hujan petani mesti mengeluar-
kan biaya ekstra dalam proses pengeringan 
tembakau.

Abdus Setiawan, Dewan Pembina Asosiasi 
Petani Tembakau bilang, kenaikan produksi 
tahun ini sekitar 10%-15%. Tak hanya biaya 
produksi, cuaca hujan juga menurunkan 
kualitas tembakau. "Bila kualitas turun oto-
matis harga turun," kata Abdus kepada KON-
TAN, Kamis (18/8).  Proyeksi Abdus, harga 
tembakau berpotensi turun 50% dari harga 
saat ini sekitar Rp 35.000 - Rp 45.000 per ki-
logram. 

Selain harga rendah, petani juga dihadap-
kan dengan masalah penyerapan tembakau 
industri. Pembelian industri terancam turun 
30%-40% akibat kenaikan tarif cukai. "Kena-
ikan cukai rokok akan berdampak pada 
penghasilan kami ," ujar Abdus. 

Dalam hitungan pemerintah produksi tem-
bakau nasional 2015 tercatat 170.000 ton, 
turun 9% ketimbang produksi tahun 2014 
sebesar 187.000 ton. 

Sementara Ketua Gabungan Perserikatan 
Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Hasan 
Aoni Aziz Senin (18/8) menyebut penyerap-
an tembakau oleh industri turunnya tidak 
banyak hanya sekitar 1%.                              ■

Cuaca Ikut Pangkas Harga Tembakau

"Kenaikan tarif 
cukai 10% akan 

memukul industri 
kami,"ujar Ketua 

Gaprindo.
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