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Pembangunan pabrik sedang berjalan, kami 
berharap, beroperasi kuartal pertama 2017.
Nina Ratna Wardhani, Marketing 
Communication Director Aries Indo Global

■MANUFAKTUR

Generasi millenial ada-
lah generasi yang pa-
ling conscientious. 

Terjemahan bebasnya,  kepe-
kaan atau kesadaran tinggi 
akan berbagai aspek sosial 
dan ekologi dalam berbagai 
segi kehidupan.

Kita sekarang hidup di 
era yang sama dengan para 
generasi millenial ini. Dengan 
kultur yang dibawa oleh gene-
rasi millenial, produk-produk 
yang kita kenal menjadi se-
makin conscientious. Bukan 
hanya untuk mengikuti selera 
para generasi millenial, tapi 
karena kebutuhan zaman. 

Umat manusia modern 
berada di dalam era yang se-
makin menantang. Mengingat 
demikian banyaknya masa-
lah ekologi, sosial, ekonomi, 
dan politik. Ini adalah abad 
kembali kepada kemanusiaan 
yang conscientious. Dalam 
bisnis, ini ditandai oleh me-
rek-merek conscientious.

Salah satu merek yang 
mengenali betul kebutuhan 
para konsumen nan-peka so-
sial dan ekologi ini adalah 
Dilmah Tea asal Sri Lanka 
yang berdiri tahun 1974. Di 
tahun 2004, organisasi think-
tank internasional memberi-
kan penghargaan Top Brands 
with A Conscience (TBWAC) 
kepada Dilmah Tea dan tujuh 
merek lain. Ketujuhnya ada-

lah Flexcar, Grameen Phone, 
John Lewis Partnership, Pao-
lo Soleri, ROMP, Semco dan 
Working Assets. 

Dilmah terpilih karena 
nilai-nilai kemanusiaan, eti-
ka tinggi, dan konsistensi 
terhadap kualitas produk se-
lama bertahun-tahun. Ini di-
buktikan dengan pertolongan 
cepat terhadap tsunami yang 
melanda Sri Lanka pada 
tanggal 20 Desember 2004 
melalui Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) bernama 
MJF Charitable Foundation 
yang didirikan Dilmah pada 
tahun 2002. 

MJF adalah singkatan 
Merrill J. Fernando, pendiri 
Dilmah Tea. Dan nama Dil-
mah merupakan singkatan 
dari nama anak-anak Merrill 
yaitu “Dilhan” dan “Malik.” 

Produk teh Dilmah kini 
dapat dinikmati di 100 nega-
ra, termasuk Inggris, Turki, 
Lituania, Polandia, Rusia, 
Hungaria, Kanada, Cile, 
Afrika Selatan, Australia, In-
donesia, Jepang, Amerika Se-
rikat (AS) dan Selandia Baru. 
Aktivitas ekspor dimulai de-
ngan ekspor ke Australia di 
tahun 1985 dan kini 10% pa-
sar teh negeri kanguru terse-
but dikuasai Dilmah.

Sang pendiri Fernando, 
dibesarkan dan pernah hidup 
di Amerika Latin sebelum 

bekerja di perusahaan teh di 
London. Lantas, ketika kem-
bali ke Sri Lanka, ia ingin 
memajukan negerinya dari 
segi agrikultur dan agribis-
nis. 

Di tahun 1971, ia meng-
akuisisi perkebunan Melton 
Estate agar integrasi vertikal 
lebih efektif. Di tahun 1977, 
ia mendirikan MJF Exports 
dan melobi pemerintah untuk 
memberi insentif kepada eks-
portir teh bernilai lebih (va-
lue-added tea). Jadilah MJF 
Exports eksportir teh whole-
sale keempat terbesar. 

Ia juga berani memperta-
ruhkan reputasinya dengan 
menyatakan bahwa Dilmah 

adalah produk teh pertama di 
dunia yang 100% ditanam 
dan diproduksi secara etikal 
(ethically grown and produ-
ced) dan 100% keuntungan 
dinikmati oleh rakyat Sri 
Lanka. 

Bagaimana defi nisi “eti-
kal” di sini? Setiap aspek 
bisnis dan produksi memper-
hatikan tanggung jawab sosi-
al, ekologi dan kemanusiaan. 

Pertama, para pekerja di-
bayar dengan harga pantas, 
bukan minimum. Pemetikan 
dilakukan dengan tangan 
satu per satu. Para pekerja 
perkebunan yang berada di 
bawah garis kemiskinan 
mendapatkan jaminan kese-
hatan dan nutrisi bagi kelu-
arga dan anak-anak mereka. 

Kedua, tidak ada negara 
lain yang terlibat dalam pro-
ses penanaman, produksi, 
dan packaging Dilmah Tea. 
Bahkan desain packaging, 
dan kardus serta kertas pe-
nyaring daun teh di setiap 
sachet juga dirancang, dice-
tak, dan diproduksi di Sri 
Lanka. Strategi pemasaran 
juga dilakukan oleh agensi 
lokal. 

Merek-merek besar dunia 
lain, biasanya mencampur 
daun teh dari 30 hingga 35 
sumber. Tidak hanya dari 
satu sumber sebagaimana 
Dilmah. Bahkan, kini merek 

Dilmah diidentikkan dengan 
negara penghasilnya. Dan 
merupakan salah satu merek 
terkuat yang berasal dari 
Asia.

Globalisasi hanya meng-
untungkan para pemain be-
sar, demikian kata Fernando. 
Dengan tekad memperbaiki 
nasib para pekerja dan pebis-
nis teh di Sri Lanka, ia meng-
gunakan strategi pemasaran 
ala pemain besar. Tanpa per-
nah mengurangi kualitas 
produk, ia berkompetisi seca-
ra gentleman tanpa middlem-
an.

Apa yang bisa kita pela-
jari dari Dilmah Tea? Keber-
anian Fernando menggo-
yangkan status quo tradisi 
lama perdagangan teh global 
yang menguntungkan pema-
in-pemain besar, namun me-
rugikan para petani dan pe-
kerja kecil. Ia juga berani 
memulai merek sendiri yang 
tidak terdengar canggih. Ada 
unsur kepolosan dan ketulus-
an dari merek dan etika bis-
nis yang ia cerminkan

Dilmah Tea adalah kisah 
sukses keberanian dalam me-
nantang ketidakadilan bisnis 
global dan memimpin indus-
tri sebagai standar baru de-
ngan etika tertinggi. Antara 
keuntungan dan kesejahtera-
an ada satu jembatan: kema-
nusiaan. Bravo             ■

Dilmah Tea, Menantang Ketidakadilan Bisnis GlobalDilmah Tea, Menantang Ketidakadilan Bisnis Global

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. Perusahaan manu-
faktur telekomunikasi PT 
Aries Indo Global merelokasi 
pabrik ke Kawasan Industri 
Bukit Semarang Baru, Sema-
rang, Jawa Tengah. Pabrik 
seluas 8 hektare (Ha) tersebut 
akan menggantikan pabrik 
sebelumnya yang berlokasi di 
Kawasan Industri Terboyo, 
Semarang.

"Pembangunan pabrik se-
dang berjalan. Kami mengha-
rapkan beroperasi kuartal 
pertama 2017," kata Nina Rat-
na Wardhani, Marketing 
Communication Director PT 
Aries Indo Global kepada 
KONTAN, Rabu (28/9).

Asal tahu saja, Aries Indo 
Global merupakan perusaha-
an manufaktur yang mempro-
duksi produk gadget merek 
Evercoss. Sedangkan relokasi 
pabrik karena kapasitas pro-
duksi sudah tidak memadai. 
"Sekarang utilisasinya lebih 
dari 80%, makanya kami harus 
cepat ekspansi," kata Nina.

Kapasitas terpasang pro-
duksi pabrik baru dipersiap-
kan 2 juta unit per bulan. Ban-
dingkan, pabrik yang berope-
rasi baru memproduksi 
500.000 unit - 1 juta unit per 
bulan. Selain untuk mening-
katkan produksi ponsel, per-
usahaan berencana memper-
luas produksi selain ponsel. 

Hal ini ditandai dengan pe-
luncuran tablet sekaligus lap-
top alias 2 in 1 PC merek Gen-
pro hasil kerjasama dengan 
Intel Indonesia. Dalam kerja 
sama tersebut, Aries Indo Glo-
bal merakit PC sesuai standar 
Intel dengan komponen dan 
chipset dari Intel. 

Untuk diketahui, Intel Cor-

poration merupakan perusa-
haan multinasional asal Ame-
rika Serikat (AS). Sebelum-
nya, Aries Indo Global 
memproduksi ponsel meng-
andalkan komponen dari ven-
dor China dan Thailand. 

Tak berhenti sampai di situ, 
Aries Indo Global juga beren-
cana menambah portofolio 
produksi pabrik. Beredar ka-
bar, Aries Indo akan mempro-
duksi elektronik. Namun, 
Nina belum mau membeber-
kan. "Kami mulai ekspansi ke 
kategori lain. Kami harus ino-
vatif melihat ceruk yang ber-
potensi lebih besar. Sekarang 
orang kenal kami lewat 
smartphone  Nanti kami akan 
lebih ekspansif," kata Nina.

Aries menargetkan, di  tiga 
bulan pertama tahun ini, pro-

duk 2 in 1 PC Genpro bisa 
terjual 50.000 unit di lima kota 
besar, yakni Jakarta, Ban-
dung, Yogyakarta, Surabaya, 
dan Medan. Produk baru ter-
sebut diharapkan membantu 
penjualan Aries Indo Global 
yang targetnya naik 10%. 

Sepanjang tahun ini, Aries 
merilis belasan produk baru. 
“Total launching product en-
dorse dan non endorse 20 
produk," kata Nina..

Pamela Sarnia

Pasar Naik, Evercoss 
Memperluas Pabrik

Aries Indo 
relokasi pabrik 
untuk tambah 

kapasitas 
produksi. 
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JAKARTA. Aturan tingkat 
kandungan dalam negeri 
(TKDN) kembali membawa 
berkah bagi perakit ponsel 
lokal. Salah satunya PT Tipho-
ne Mobile Indonesia Tbk. 
Emiten saham berkode TELE 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tersebut akan memproduksi 
BlackBerry sekaligus mema-
sarkannya.

Untuk memproduksi ponsel 
BlackBerry, Tiphone mendiri-
kan perusahaan patungan 
(joint venture) dan meneken 
kerjasama lisensi software 
BlackBerry  10  dengan 
Blackberry Limited. Perusa-
haan itu bernama PT BB Me-
rah Putih. "Pembentukan joint 
venture untuk mendukung 
regulasi pemerintah Indonesia 
yang mempromosikan pe-
ngembangan manufaktur pro-
duk lokal," kata Ralph Phini, 
Chief Operating Offi cer dan 
General Manager for Device 
Blackberry Limited, kepada 
KONTAN lewat sambungan 
telepon, Kamis (29/9).

Dengan mendirikan perusa-
haan patungan, maka produk 
BlackBerry akan dirakit di In-
donesia. "Kami akan menye-
diakan software untuk masuk 
ke dalam produk (perangkat 
BlackBerry). Jadi akan secara 
penuh mematuhi aturan lokal 
konten," tegas Phini.

Sekadar informasi, produ-
sen yang dulu bernama Re-
search ini Motion (RIM) ini 
tertarik merakit ponsel di In-
donesia, setelah melihat po-
tensi pasar yang besar. "Indo-
nesia secara historis merupa-
kan pasar terbesar dan penting 
bagi kami. Kami memiliki 
strong presence di Indonesia," 
tandas Phini.

Tidak sekadar memproduk-
si BlackBerry, Tiphone nanti-
nya mengemban tugas sebagai 
distributor resmi BlackBerry. 
"Tiphone akan menjadi distri-
butor kami di pasar Indone-
sia," ujar Phini.

Meski demikian, BlackBer-
ry mengaku tidak memiliki 
saham dalam PT BB Merah 
Putih. Perusahaan patungan 
tersebut hanya menjadi pihak 
ketiga bagi BlackBerry. "Kami 
tidak memiliki saham dalam 
perusahaan patungan terse-
but. Kami hanya memberikan 
lisensi brand BlackBerry dan 
software kami kepada BB 
Merah Putih," jelas Phini.

Sayang, Phini tidak bisa 
mengungkapkan detail renca-

na produksi BlackBerry di In-
donesia. Dia menandaskan, 
soal produksi merupakan 
urusan dari Tiphone. 

60 juta user BBM
Dengan jumlah penduduk 

250 juta jiwa di Indonesia, 
BlackBerry terbilang sebagai 

gadget atau aplikasi software 
yang akrab di Indonesia. Hing-
ga saat ini ,  pelanggan 
BlackBerry Messenger (BBM) 
di Indonesia mencapai 60 juta 
orang. "Kami ingin pasar 
BlackBerry ini semakin mem-
besar," jelas Phini.

Tan Lie Pin, Chief Executi-
ve Offi cer (CEO) PT Tiphone 

Mobile Indonesia Tbk menya-
takan, kerjasama BlackBerry 
dengan Tiphone merupakan 
kerja sama strategi bagi mere-
ka. "BlackBerry adalah merek 
yang dipercaya dan dihormati 
di Indonesia, dan kemitraan 
ini memungkinkan kami mem-
berikan pengalaman seluler 
yang diharapkan pelanggan 
kami," kata Tan dalam kete-
rangan resminya kepada 
KONTAN, Rabu (28/9).

S e l a i n  m e m p r o d u k s i 
Blackberry, TELE sebelum-
nya telah merakit ponsel me-
rek global, seperti LG dan 
Asus di Indonesia. Kapan 
BlackBerry rasa lokal dipro-
duksi dan dipasarkan Tipho-
ne? Kita tunggu saja.     ■

TELE Produksi BlackBerry
BlackBerry Limited membentuk perusahaan patungan dengan Tiphone Mobile Indonesia Tbk

Pamela Sarnia

Belanja Lewat Aplikasi

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Konsumen berbelanja menggunakan aplikasi online di ajang Jenius Live x Brightspot 2016 di Jakarta (29/9). Melalui 
aplikasi, masyarakat dapat melakukan transaksi pada merchant-merchant yang tersedia.

Gerai

Proyek Pembangkit Masih 
Mengandalkan Impor

JAKARTA. Bergulirnya proyek pembangkit listrik berkapa-
sitas 35.000 megawatt (MW) berdampak positif bagi indus-
tri alat kelistrikan. Namun, megaproyek yang menelan duit 
triliunan rupiah tersebut tak sepenuhnya bisa mengandal-
kan industri kelistrikan dalam negeri. 

I Gusti Putu Suryawirawan, Direktorat Jenderal Industri 
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kemen-
terian Perindustrian bilang, Indonesia masih membutuh-
kan alat listrik impor. "Yang banyak diimpor itu adalah 
turbin," kata Putu, kepada KONTAN Rabu (28/9)

Dalam hitungannya, industri kelistrikan di dalam negeri 
baru bisa memasok konten lokal untuk pembangkit sekitar 
20%-30%. Putu berharap, proyek 35.000 MW bisa mening-
katkan konten lokal menjadi 50%. Salah satu caranya ada-
lah kerjasama antara investor asing dengan pemain lokal. 
Ini seperti yang dilakukan PT Siemens Indonesia dengan 
PT Krakatau Daya Listrik. Keduanya bekerjasama dalam 
perbaikan dan pengujian transformator (trafo) . "Itu contoh 
transfer teknologi," tegas Putu. 

Eldo Christoffel Rafael

Produsen Elektronik Pacu 
Jualan dengan Produk Baru

JAKARTA. Kondisi ekonomi yang belum membaik, mem-
pengaruhi kondisi penjualan elektronik di semester II-2016. 
Agar penjualan tetap berkibar, produsen elektronik beker-
ja keras rajin meluncurkan produk-produk baru. 

Shasa Eva Marisah, Marketing and Public Relations 
PT Hartono Istana Teknologi, produsen Polytron menyata-
kan, penjualan elektronik Polytron paruh kedua ini masih 
di bawah semester pertama yang naik 10%-12%. "Perkem-
bangan semester II 2016  masih agak lambat," kata Shasa 
kepada KONTAN, Rabu (28/9). 

Yudha Hari Putra, Assistant Manager of Product Strate-
gy Group for AC & AP PT Sharp Electronics Indonesia, 
menyampaikan pendapat. Menurut Yudha, pasar elektro-
nik semester II-2016 cukup berat ketimbang semester se-
belumnya. Meski begitu, Polytron maupun Sharp berusaha 
mengejar penjualan dengan menambah produk baru.

Sharp menambah produk baru penjernih udara sekaligus 
pembasmi nyamuk. Adapun Polytron baru saja meluncur-
kan mesin cuci otomatis. "Tren pasar mesin cuci otomatis 
mencapai 700.000 unit, dan kami menjawab kebutuhan 
tersebut," kata Tekno Wibowo, Direktur Pemasaran PT 
Hartono Istana Teknologi, Kamis (29/9). 

Umi Kulsum

Seminar UMKM

 KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Ketua pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) 
Henry C Widjadja hadir di seminar Employee Engagement 
di Jakarta, Kamis (29/9). Seminar yang diikuti 250 UKM 
mitra binaan YDBA ini bertujuan meningkatkan 
pengetahuan dan sumberdaya UMKM.

Kinerja Keuangan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk 
(dalam miliar rupiah)

Kriteria Sem-2016 Sem-I-2015
Pendapatan 12.885,89 9.071,39
Laba 229,83  182,73
Aset 7.123,14 7.128,72
Liabilitas 4.180,83  4.313,28

Sumber: BEI


