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Callebaut Dirikan Pabrik
Pabrik cokelat dengan investasi US$ 10 juta tersebut berdiri di lahan milik PT Garuda Food
Yusuf Imam,
Asnil Bambani Amri
JAKARTA. Perusahaan cokelat raksasa asal Swiss, Barry
Callebaut kembali berekspansi di Indonesia. Setelah mendirikan dua pabrik pengolahan kakao di Bandung dan Makassar, kali ini Barry Callebaut
mengumumkan pengoperasian pabrik anyar di Gresik,
Jawa Timur.
Untuk membangun pabrik
anyar tersebut, Barry Callebaut menjalin kerjasama dengan
PT Garuda Food. Dalam kongsi bisnis itu, Barry Callebaut
mendirikan fasilitas produksi
berkapasitas 10.000 ton cokelat per tahun di lahan milik
Garuda Food.
Pabrik tiga lantai dengan
luas 4.000 meter persegi (m²)
tersebut tahap awal ditargetkan menyerap 50 orang. "Pabrik cokelat di Gresik menjadi
batu loncatan kami untuk
memperkuat posisi di Asia
Pasifik,” kata Antoine de
Saint-Affrique, Chief Executive Officer (CEO) Barry Callebaut, dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN,
Kamis (6/10).
Bagi Antoine, Indonesia
adalah pasar empuk karena
memiliki penduduk yang mencapai 260 juta orang. Selain
itu, Indonesia tercatat sebagai
negara penghasil cokelat ketiga terbesar di dunia, dengan
produksi cokelat sebanyak 1
juta ton tahun 2015 lalu.
Nah, cokelat yang diproduksi Barry Callebaut akan
memenuhi kebutuhan bahan
baku cokelat untuk produk
biskuit Garuda Food. “Kehadiran pabrik akan meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan standar kualitas biskuit yang akan dihasilkan

Garuda Food,” kata Dian Astriani Head of Corporate
Communication PT Garuda
Food kepada KONTAN, Kamis
(6/10).
Sayang, Dian enggan menyebutkan berapa kebutuhan
cokelat Garuda Food per tahun. Ia hanya memastikan,
selain dari Barry Callebaut,
Garuda Food juga mendapatkan pasokan cokelat dari pemasok lain.
Asal tahu saja, Barry Calle-

Kinerja Barry
Callebaut 2014/2015
Volume Penjualan 1,8 juta ton
Net Profit
CHF 239,9 juta
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per tahun dengan investasi nal," kata Hardianto Atmadja, pabrik cokelat pertama di SiUS$ 10 juta. Tak sekadar bikin CEO Garuda Food Group.
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Kenaikan Penjualan Mobil

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pekerja memindahkan mobil dari truk pengangkut di Jakarta, Kamis (6/9). Indonesia menjadi negara terbesar di Asia
Tenggara dalam penjualan mobil baru. Penjualan mobil di Indonesia di Agustus 2016 lalu naik sekitar 6% menjadi 96.000
unit.

Legenda dan Strategi Bisnis Hermes

B

icara Hermes, bukan
hanya tentang tas Birkin, pujaan para aristokrat Eropa dan sosialita. Sisi
yang menakjubkan bisnis merek luks tak terlepas dari penetrasi dan resiliensi merek yang
abadi. Demikian juga Hermes.
Produk-produk luks tidak
mengikuti teori supply and demand secara kaku. Permintaan
dan suplai termasuk kecil dibandingkan produk-produk
konsumsi sehari-hari, tapi
bisnis tetap berkembang.
Bukankah semestinya jikalau permintaan tidak terlalu
tinggi, harga jual rendah? Dan
ketika produksi merek-merek
luks meningkat, bukankah semestinya harga menurun?
Kuncinya ada di nilai absolut sejarah produk dan nilai
magis akan “prestasi” kepemilikan produk. Inilah nilai lebih
produk-produk luks yang tidak
dimiliki oleh produk-produk
lain. Dengan nilai absolut dan
nilai magis, harga tidak jadi
elastis lagi (price insensitive),
sehingga produsen dapat memberi harga berapa saja. Uniknya, di produk-produk luks,
semakin tinggi harga ritel, semakin banyak pembeli yang
mencari status dan prestasi.
Di tahun 2015, Majalah
Forbes memberi Hermes International ranking ke-22 untuk
perusahaan paling inovatif di

dunia, ranking ke-51 untuk
merek paling berharga di dunia
dan ranking ke-890 untuk 2000
perusahaan terbaik di dunia.
Terhitung Mei 2015, market
cap Hermes International mencapai US$ 38,6 miliar dan
omzet US$ 5,4 miliar.
Membeli produk Hermes
berarti membeli sepotong sejarah tentang para aristokrat
Eropa. Hermès International
S.A., Hermes of Paris atau Hermès berdiri tahun 1837 sebagai
penerima pesanan sadel dan
perlengkapan berkuda para
bangsawan Eropa. Terhitung
tahun 1950, logonya adalah
kereta kuda.
Selain itu, produk luks merupakan duta kesenian dengan
kualitas melampaui kebutuhan
pemakai. Dengan kata lain, sebuah aksesori luks mempunyai
nilai seni dan kualitas yang
mendekati abadi seperti bendabenda antik di museum.
Biasanya, dengan kehadiran fashion designer dan creative
director yang mempunyai aura
sebagai ikon kultur internasional, suatu merek luks semakin
dihargai sebagai puncak barang seni yang dapat dipakai.
Beberapa desainer kondang
pernah bekerja untuk Hermes,
seperti Lola Prusac, Jacques
Delahaye, Catherine de Karolyi, Monsieur Levaillant, Nicole
de Vesian, Eric Bergère, Claude

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Brouet, Tan Giudicelli, Marc
Audibet, Mariot Chane, Martin
Margiela, Jean Paul Gaultier,
Christophe Lemaire, Véronique
Nichanian dan Nadège VanheeCybulski.
Sebagai business model,
merek-merek luks mempunyai
strategi “terbalik” dari produkproduk umumnya. Demikian
menurut Jean-Noel Kapferer
dalam bukunya berjudul Kapferer on Luxury.
Pertama, produksi biasanya di tempat asal pertama
kali berdirinya perusahaan,
agar kualitas dapat dikontrol
dengan sangat ketat. Namun
beberapa merek mulai berani
melakukan delokalisasi, seperti
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Beberapa konsumen kami berharap agar
kami ikut memproduksi kabel otomotif.
Satoru Yoshikawa, Direktur Manufaktur
PT Jembo Cable Company Tbk

outsource ke China.
Kedua, produk-produk luks
tidak diiklankan massal, tapi
semata-mata mengingatkan
konsumen akan impian kepemilikan. Pemasangan iklan
dan penggunaan brand ambassador sangat selektif agar “impian” tidak terobral. Publisitas
secara organik maupun dengan
product placement yang halus.
Mobil Aston Martin yang
unit produksinya sedikit, misalnya, tidak pernah diiklankan secara umum. Namun
pernah muncul dalam film James Bond. Tas Hermes yang
dijuluki Kelly Bag dipopulerkan
oleh foto-foto Putri Grace Kelly
dari Monaco yang menutupi
perut hamilnya dengan tas itu.
Tas yang cukup baik untuk
Putri Eropa.
Ketiga, kontrol distribusi
sangat ketat. Produk-produk
luks hanya dijual di butik-butik khusus mereka di mal-mal
premium dalam jumlah tertentu. Bahkan Oprah Winfrey pernah ditolak membeli sebuah tas
luks di sebuah butik di Eropa,
karena staf penjual tidak mengenalnya.
Keempat, lisensi produk
sangat dibatasi. Di 1998-2008,
Ralph Lauren mengalami penurunan drastis dalam ritel
produk-produk berlisensi. Sejak
itu, pemilik merek-merek luks
tidak lagi memberikan lisensi

keppihak lain agar jumlah dan
kualitas dikontrol ketat.
Tahun 90-an, Hermes mengurangi butik-butik berlisensi
dari 250 ke 200 dan meningkatkan butik-butik milik perusahaan dari 60 ke 100. Hermes membenahi butik-butik
mereka dan membuka butik
pertama di China di 1996.
Kelima, membangun hubungan ultra personal dengan
konsumen melalui presentasi
teaterikal. Tatanan jendela toko
Louis Vuitton misalnya, sarat
unsur-unsur kesenian dan keindahan klasik nan abadi museum. Toko LV di Marina Bay
Sands, bertema dan berbentuk
museum dua lantai berbentuk
piramida kaca ala Museum de
Louvre di Paris.
Keenam, mempertahankan
kelangkaan (scarcity) dengan
jumlah produksi terbatas dan
harga tinggi. Baik organik
maupun program limited edition, kelangkaan dipertahankan. Kelangkaan artifisial bisa
dibangun dengan launching
terbatas.
Hermes International berusia 137 tahun dan tampaknya
masih hadir mewarnai dunia
dengan aura absolutisme dan
magis 137 tahun lagi. Dengan
mengenali strategi bisnis mereka, semoga kita terinspirasi
melegendakan produk-produk
kita.
■

■ SEMEN

Pasar Ritel Menjadi
Penyelamat Semen
JAKARTA. Meski penjualan
semen nasional naik 3,9%
hingga Agustus 2016, penjualan di beberapa wilayah masih
negatif. Empat wilayah yang
menunjukkan penjualan negatif itu adalah wilayah Jakarta,
Banten, Jawa Barat dan Kalimantan.
Dari empat wilayah tersebut, penurunan penjualan terbesar berlokasi di Kalimantan
yang turun 12%, setelah itu
Jakarta turun 10%, Banten turun 9,7% dan Jawa Barat turun
0,2% (lihat tabel). Selama ini,
Jakarta dan Banten merupakan pasar semen terbesar secara nasional.
Namun, penurunan penjualan semen di empat wilayah
tersebut tertutup oleh kenaikan penjualan semen di Jawa
Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi dan Papua. "Sampai akhir tahun, penjualan
akan tumbuh sekitar 4%," kata
Agung Wiharto, Sekretaris
Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) kepada
KONTAN, Kamis (6/10).
Dari total penjualan semen
sampai Agustus yang tercatat
39 juta ton, porsi penjualan
terbesar berasal dari segmen
ritel. Agus bilang, penjualan
semen secara ritel mencapai
80% atau sekitar 31 juta ton
sampai Agustus 2016.
Adapun 20% sisanya atau
sekitar 8 juta ton diserap untuk proyek infrastruktur. Nah,
dari 8 juta ton, hanya 5 juta
ton yang diserap proyek pemerintah seperti jalan tol,
jembatan. "Sebanyak 3 juta
ton lagi proyek rumah besar
dan perumahan," kata Agung.
Proyeksi penjualan yang
hampir sama juga disampaikan Pigo Pramusakti, Sekreta-

ris Perusahaan PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk
(INTP). Pigo menyatakan
bahwa penyerapan semen
dari proyek pemerintah masih
minim sampai sekarang.
Saat ini, penyerapan semen
masih didominasi oleh penjualan di pasar ritel dan proyek
perumahan. Dua segmen itu
menopang 75%-80% total penjualan. Adapun proyek infrastruktur pemerintah hanya
menyerap 5%.
Meski begitu, PT Semen
Baturaja Tbk menyatakan ba-

Penjualan semen
masih negatif di
Jakarta, Banten,
Jawa Barat dan
Kalimantan.
nyak mendapat berkah dari
proyek pemerintah. Ageng
Purboyo, Direktur Semen Baturaja menyatakan, proyek
pemerintah menyerap 30%
penjualan Semen Baturaja
yang di target tahun ini naik
6,7% menjadi 1,6 juta ton.
Beberapa proyek pemerintah yang banyak menyerap
Semen Baturaja adalah proyek angkutan massal light
rapid transit (LRT), jembatan, proyek jalan serta wisma
atlet untuk perhelatan akbar
Asian Games 2018. Meski penyerapan semen dari pemerintah lebih besar dari kompetitornya, namun kontribusi
penjualan Semen Baturaja
dari segmen ritel masih mendominasi dengan porsi 70%.
Umi Kulsum

Distribusi Penjualan Semen (ton)
Wilayah
Jakarta
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah
Yogyakarta
Jawa Timur
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Nusa Tenggara
Maluku dan Papua
Total

Jan-Agust 2016
3.084.430
1.891.613
5.552.845
4.845.869
604.977
5.315.246
8.399.561
2.691.560
3.385.973
2.322.164
976.128
39.070.366

Jan-Agust 2015
3.421.717
2.094.907
5.563.918
4.342.345
600.433
4.999.645
7.720.445
3.051.837
2.785.916
2.178.524
859.43
37.619.116

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

■ KABEL

Jembo Siap Ekspansi
ke Kabel Otomotif
JAKARTA. Bila tidak ada onak
dan duri, produsen kabel PT
Jembo Cable Company Tbk
akan memproduksi kabel untuk kebutuhan industri otomotif. Rencananya, produksi
kabel untuk kendaraan bermotor tersebut dimulai padakuartal IV tahun 2017.
Satoru Yoshikawa, Direktur
Manufaktur PT Jembo Cable
Company Tbk, menyebutkan,
penambahan produksi jenis
kabel seiring permintaan. “Beberapa konsumen kami berharap memproduksi auto
wire (kabel otomotif),” kata
Satoru, kepada KONTAN usai
paparan publik, (5/10)
Meski pasar otomotif saat
ini tak terlalu kinclong, Satoru
bilang, pasar otomotif beberapa tahun ke depan akan melaju kencang. Maka, Satoru memutuskan memproduksi kabel
untuk kendaraan bermotor.
Adapun segmen pasar yang
dibidik Jembo Cable adalah
pabrikan mobil asal Jepang
yang banyak berdiri di Bekasi
dan Karawang. Untuk produksi kabel jenis baru tersebut,
Jembo memanfaatkan pabrik
yang ada. Perusahaan akan
memodernisasi mesin pabrik.
Sampai akhir tahun ini, ada
4 mesin -5 mesin yang akan di
modernisasi dengan investasi
US$ 2 juta. Tahun depan, Jembo Cable berencana memodernisasi lagi sebanyak 3 mesin -4 mesin dari 150 mesin
yang dimiliki. Adapun kondisi
saat ini, rata-rata utilisasi pabrik kabel milik Jembo Cable
sudah mencapai 70%-80%. Dengan kondisi saat ini, masih
ada ruang bagi Jembo Cable
menambah produksi.
"Dalam sepuluh tahun lagi,
permintaan kabel akan naik
60%. Makanya kami melaku-

kan modernisasi mesin agar
kapasitas produksi bisa bertambah," terang Yoshikawa.
Selain melakukan peremajaan mesin, emiten berkode
saham JECC di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tersebut akan
menambah dua mesin corrugated metal cable. Saat ini,
Jembo Cable telah memiliki
satu mesin corrugated metal
cable dengan kapasitas produksi 60.000 kilometer (km)
per bulan. "Kami menargetkan
produksi dari tiga mesin corrugated metal cable bisa mencapai 150.000 km per bulan.
Investasinya sekitar US$
300.000 per unit. Mesinnya
dari Korea dan China," kata
Antonius Benady, Direktur
Keuangan PT Jembo Cable
Company Tbk.
Penambahan mesin karena
corrugated metal cable merupakan penyumbang laba terbesar bagi Jembo Cable. "Corrugated metal cable salah
satu produk dengan margin
tinggi dan tidak semua pabrik
kabel bisa memproduksinya,"
kata Antonius.
Saat ini Jembo optimistis
bisa mencapai target penjualan senilai Rp 2,1 triliun, naik
ketimbang realisasi penjualan
tahun 2015 senilai Rp 1,6 triliun. Sampai September 2016,
JECC meraup pendapatan
Rp 1,5 triliun.
Pamela Sarnia

Segmen Pasar Kabel
PT Jembo Cable Tbk
Distributor
PLN
Swasta
Telkom

29,99%
29,16%
18,32%
22,53%
Sumber: BEI

