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Amerika Serikat (AS) 
merupakan pengekspor 
kultur terbesar dunia 

yang pengaruhnya dapat kita 
serap melalui berbagai konten 
teknologi, seperti film-film 
Hollywood, musik populer, 
video Youtube dan konten 
berbagai situs internet. Ter-
masuk hal-hal yang berhu-
bungan dengan fesyen dan 
kecantikan.

Industri kecantikan di AS 
mencapai US$ 460 miliar per 
tahun. Dan setiap perempuan 
diperkirakan menghabiskan 
US$ 15.000 sepanjang hidup 
mereka untuk mempercantik 
diri. Perusahaan bra dan li-
ngerie (pakaian dalam) pe-
rempuan Maidenform ternya-
ta sangat berperan dalam 
mendiseminasikan kultur 
populer kecantikan perempu-
an modern di era sebelum 
dan pasca Perang Dunia II. 

Ya, sebelum ada La Perla, 
La Senza, dan Victoria’s Se-
cret, ada Maidenform. Per-
usahaan bra kini dikenal se-
bagai Maidenform Brands 
(kode saham MFB) itu, perta-
ma kali berdiri sebagai toko 
mungil di Bayonne, New Jer-
sey tahun 1922. Pendirinya 
adalah Ida Rosenthal (penja-
hit), Enid Bissett (pemilik 
toko) dan William Rosenthal 
(suami Ida). 

Perjalanan bisnis Mai-

denform berliku-liku sehingga 
baru go public di tahun 2005. 
Data terakhir, Maidenform 
Brands menguasai 40% pang-
sa pasar di AS yang dijual di 
8.000 toko termasuk Macy’s 
dan JC Penney. Gerainya 
tersebar di 74 negara terma-
suk Debenhams dan House of 
Fraser di Eropa dan Sogo dan 
Takashimaya di Asia. 

Kini pemilik saham terbe-
sarnya adalah Hanesbrands 
terhitung sejak 2013. Unik-
nya, walaupun usia Maiden-
form hampir satu abad, COO 
dan CFO Chris Vieth pernah 
berkata, “Maidenform isn’t a 
mature company, it’s growth 
company.” Begitu perusahaan 
mengakui diri sebagai mature 
company, progresivitas bisa 
cepat menurun dan statis 
mulai terjadi.

Maidenform terus mere-
majakan diri. Ini terbukti 
dengan R&D yang luar biasa 
aktif dengan eksperimen ma-
teri, model, dan kebutuhan 
konsumen yang selalu ber-
ubah. Mereka selalu memper-
kenalkan produk-produk baru 
sesuai dengan fesyen dan 
teknologi terkini, misalnya 
seamless, push-up, dan dri-fi t.

Di tahun 1920-an, pakai-
an perempuan berdada rata 
dengan pinggul lurus tanpa 
lekuk tubuh. Maidenform-lah 
yang menciptakan bra perta-

ma di dunia. Konsep sederha-
na dengan dua segitiga pi-
ramida yang dihubungkan 
dengan karet elastis, dikenal 
sebagai nenek moyang bra 
modern. Maidenform juga 
mempatenkan bra strap fl ek-
sibel yang masih dijumpai di 
hampir semua bra modern 
hingga hari ini.

Maidenform merupakan 
ikon merek pengubah tren fe-
syen dunia dari berdada rata 
dan tanpa lekuk tubuh, men-
jadi berdada alami dan lekuk 
tubuh alami. Tanpa Maiden-
form, mungkin perempuan 
masih belum mengenakan bra 
modern dan berbagai model 
pakaian perempuan bisa jadi 

masih sangat terbatas. 
Hebatnya, mengingat kala 

itu belum ada bra, kesuksesan 
Maidenform mengandalkan 
kampanye pemasaran di da-
lam dan di luar perusahaan. 
Keberanian mengguncangkan 
status quo tren fesyen yang 
disertai kecerdasan strategi 
pemasaran mengubah seja-
rah dunia kecantikan. 

Di dalam perusahaan, 
ada perlombaan Pin Up Girl 
di antara para pegawai seba-
gai alat internalisasi sema-
ngat memiliki. Kampanye 
publik diberi nama The Dre-
am Campaign yang sangat le-
gendaris sehingga masih di-
pelajari di sekolah-sekolah 
bisnis hari ini. 

The Dream Campaign di-
luncurkan tahun 1950-an, 
saat perempuan semakin ba-
nyak bekerja di luar rumah. 
Kampanyenya berbunyi, “I 
dreamed that I went … in my 
Maidenform Bra” yang dipe-
ragakan oleh perempuan dari 
berbagai profesi dan kalang-
an. Kampanye ini merupa-
kan simbol empowerment pe-
rempuan. Ad agency yang di-
pakai saat itu adalah William 
Weintrob di New York City. 

Desainer merek, seperti 
Donna Karan dan DKNY me-
rupakan mitra distribusi 
yang membidik kelas atas 
premium. Tim bisnis Mai-

denform mengenal betul kebu-
tuhan konsumen dengan di-
versifi kasi produk berdasar-
kan kategori fesyen industri, 
status ekonomi dan usia. 

Sedangkan konsumen 
mass market diraih melalui 
department store terkemuka 
Walmart, Target, dan Costco. 
Sebagai supplier mereka, pro-
duk Maidenform turut terse-
bar di mancanegara. Selain 
itu, gerai-gerai mungil bere-
dar di mall-mall terkemuka 
untuk membidik konsumen 
remaja dan kelas menengah. 

Struktur manajemen Mai-
denform juga patut disimak: 
fl at structure. Tujuannya agar 
ide dapat langsung diterima 
oleh para pengambil keputus-
an tanpa perlu melampaui 
birokrasi kantor.

Maidenform tercatat seba-
gai perusahaan bra modern 
pertama di dunia dan juga 
mematenkan bra strap fl eksi-
bel pertama. Bahkan popula-
ritas konsep bra modern da-
lam iklan The Dream Cam-
paign semakin mendorong 
empowerment perempuan.

Peran penting Maiden-
form dalam kultur dunia ti-
dak diragukan lagi. Dengan 
kampanye iklan yang jitu 
dan strategi bisnis efektif, 
niscaya bisnis Anda dapat 
bertahan selama satu abad 
atau bahkan lebih.              ■

Transformasi Kultural MaidenformTransformasi Kultural Maidenform

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

Saat ini Prestine masih fokus di segmen 
yang belum terlalu digarap pemain lain.
Dicky Saelan, 
Manager Marketing Prestine

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Tahun 2016 ini 
pengusaha keramik belum 
merasakan kenaikan penjual-
an. Bahkan, tahun ini mereka 
ramai-ramai menurunkan har-
ga jual dan produksi. Biang 
keroknya,  permintaan me-
mang sedang lesu ditambah  
pesaing produk impor yang 
semakin merajalela. 

Beberapa pengusaha bah-
kan memangkas harga jual 
hingga 20%. Dan diperkirakan 
juga sudah memangkas pro-
duksi sebanyak 40 juta meter 
persegi (m2) tahun ini, yakni 
menjadi 340 juta m² dari tahun 
lalu 380 juta m². 

Ketua Asosiasi Aneka In-
dustri Keramik Indonesia 
(Asaki) Elisa Sinaga, menya-
takan, ia meminta pemerintah 
merealisasikan penurunan 
harga gas agar produk lokal 
mampu berdaya saing dengan 
produk impor. Contohnya in-
dustri keramik yang terus 
lesu. "Padahal kami berharap 
2016 ini naik malah di 2016 
lebih turun dibanding tahun 
sebelumnya," kata Elisa ke 
KONTAN, Kamis (20/10).

Saat ini serbuan produk im-
por sangat mengganggu ke-
langsungan produksi keramik 
lokal. "Daya saing impor seka-
rang ini sangat berat. Apalagi 
untuk ekspor semakin sulit, 
bahkan pada tahun 2016 ini 
impor keramik terus mening-
kat hingga 25% dibandingkan 
tahun lalu," ujarnya.

Maka, dia berharap peme-
rintah menurunkan harga gas, 
sehingga tahun depan ada be-
berapa perusahaan yang akan 
ekspansi. Misalnya PT Roman 
Ceramic International yang 
akan membangun pabrik di 
Balaraja dan Surabaya untuk 
meningkatkan tren teknologi 
terbaru dengan terus berino-

vasi mengembangkan industri 
keramik.

Misalnya saja,  desain baru 
dan ukuran baru serta motif 
yang tidak dapat ditiru pema-
in lain agar mampu berdaya 
saing. Elisa mengakui, hal 
tersebut tidak mudah. Perusa-
haan membutuhkan sumber 
daya manusia (SDM) yang 
berkualitas dan terobosan 
inovasi, yang akan mampu 
bersaing dengan produk im-
por. 

Selain masuknya produk 
impor, Verawaty Trisno Hadi-
janto, Sekretaris Perusahaan  
PT Keramika Indonesia Asso-
siasi Tbk (KIAS), menyatakan, 
bisnis industri keramik tahun 
ini masih lesu lantaran sektor 
bisnis properti masih menu-
run dan harga gas yang tak 
kunjung turun. "Sampai di 
kuartal IV ini penjualan KIAS 
baru mencapai 30% dari target 
yang diharapkan," kata dia.

Sedangkan Edy Suyanto 
Direktur Produksi PT Arwana 
Citramulia Tbk, mengatakan, 
pihaknya tetap optimistis de-
ngan kondisi saat ini. Salah 
satu strateginya adalah menu-
runkan harga jual. Efeknya 
tokcer. Sampai September 
lalu penjualan Arwana tum-
buh hampir 20%. "Produk me-
nengah atas meningkat," kata 
dia.

Umi Kalsum

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Masuknya produk impor sangat menggangu kelangsungan 
produksi keramik lokal saat ini.

Pasar Keramik Masih 
Lemas Tahun Ini

ARNA turunkan 
harga jual dan 
mendapatkan 

kenaikan 
penjualan.

INDUSTRI KERAMIK■

JAKARTA. Sekarang merek 
Aqua seolah menjadi nama 
produk air minum dalam ke-
masan (AMDK). Tukang 
asongan di jalan kerap berte-
riak, "Aqua.. Aqua...", padahal 
yang dijual merek lain. Tapi, 
bukan tidak mungkin sebutan 
itu berubah.  Sejumlah kon-
glomerasi semakin serius 
menggarap bisnis AMDK de-
ngan ambisi ingin menjadi 
penguasa pasar.

Sadar dominasi Aqua besut-
an PT Tirta Investama masih 
kuat, kompetitor melaju de-
ngan berbagai strategi. Grup 
Sinar Mas melalui merek 
Prestine contohnya, tak mau 
head to head dengan Aqua. 
Grup perusahaan milik taipan 
Eka Tjipta Widjaja itu memilih 
mengemas AMDK dengan ni-
lai lebih (value added) berupa 
alkaline water. Target Presti-
ne pasar menengah atas.

Grup Sinar Mas yakin, Pres-
tine bisa memikat konsumen 
yang mendambakan gaya hi-
dup sehat. "Saat ini Prestine 
masih fokus di segmen yang 
belum terlalu digarap pemain 
lain walaupun tak tertutup 
kemungkinan kami masuk 
segmen air mineral biasa sua-
tu saat nanti," ungkap Dicky 
Saelan, Manager Marketing 
Prestine kepada KONTAN, 
Kamis (13/10).

Penjualan Prestine tahun 
lalu melesat lebih dari 300%. 
Pencapaian itu juga menjadi 
target manajemen Prestine 
tahun ini. Berangkat dari pro-
yeksi pasar itu, perusahaan 
bermaksud membangun fasi-
litas manufaktur kedua di 
Pandaan, Jawa Timur.

Konglomerasi lain yaitu 
Grup Salim, melenggang me-

lalui PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk. Pada tahun 
2013, Indofood CBP membeli 
merek Club senilai Rp 2,2 trili-
un. Dalam berbisnis AMDK, 
Indofood CBP juga berkongsi 
dengan Asahi Group Holdings 
Southeast Asia Pte. Ltd.

Ada pula Grup Mayora yang 
menjajakan Le Minerale, me-
lalui PT Tirta Fresindo Jaya. 
Berbeda dengan Prestine yang 
menghindari pemain utama, 
bisa dibilang positioning Le 
Minerale justru memepet 
Aqua. Pusat produksi Le Mi-
nerale di Pasuruan, Jawa Ti-
mur dan Ciawi , Jawa Barat.

Hanya saja, kiprah Grup 
Mayora berbisnis AMDK tak 
mulus. Belum lama ini perusa-

haan mengaku Tirta Investa-
ma merecoki penjualan Le 
Minerale di kalangan peda-
gang atau toko. (Harian KON-
TAN, 4 Oktober 2016).

PT Akasha Wira Internatio-
nal Tbk, perusahaan yang 
berbisnis inti AMDK, tak ragu 
berhadapan langsung dengan 
Aqua. Maka , perusahaan me-
nyasar pasar menengah atas 
lewat merek Nestle Pure Life.

Th. M. Wisnu Adjie, Direk-
tur PT Akasha Wira Interna-
tional Tbk tak menampik jika 
banyak pemain AMDK yang 
memilih pasar menengah ba-
wah. Sebut saja merek Club 
dan Dua Tang. "Itu area harga  
yang tidak ingin kami masuki. 
Sebab harga kami tidak akan 

turun tapi akan terus naiki 
tergantung infl asi," terangnya 
saat ditemui KONTAN di Kan-
tor PT Akasha Wira Tbk, Ja-
karta Kamis (20/10).

Ribuan merek bersaing
Potensi bisnis AMDK bagai-

kan pisau bermata dua. Ri-
chard Haris, Marketing Di-
rector PT Akasha Wira bilang, 
kerap mendapati persaingan 
bisnis yang tidak sehat. "Na-
mun dari Nestle sendiri sebe-
tulnya balik lagi, bagaimana 
kami menanggapinya, dengan 
persuasi dan pendekatan ke-
pada outlet," katamya.

Tahun lalu, Akasha Wira  
menambah pabrik di Suraba-

ya, Jawa Timur. Maka dari itu, 
tahun ini perusahaan menar-
getkan pertumbuhan penjual-
an 20%-30%.

Asosiasi Perusahaan Air 
Minum dalam Kemasan Indo-
nesia (Aspadin) menargetkan 
pertumbuhan bisnis AMDK 
tahun ini antara 9%-10%, men-
jadi 26,2 miliar liter - 26,4 mili-
ar liter. Ada  700 unit usaha 
AMDK dengan 2.000 merek.

Rachmat Hidayat, Ketua 
Umum Aspadin mengatakan, 
merek Aqua, Nestle Pure Life, 
Club, Ades, Oasis, Cleo dan 
Amidis masih mendominasi 
penjualan nasional. Namun di 
tingkat lokal, pemain daerah 
juga mengail ceruk pasar di 
toko-toko tradisional.    ■

Mereguk Potensi AMDK
Positioning produk menjadi strategi pelaku usaha mencuil pasar air minum kemasan

Eldo C. Rafael, Ramadhani 
Koesnin, Umi Kulsum

AHM Meluncurkan Motor Baru

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Model berpose dengan New Honda BeAT Street Esp saat diluncurkan di Jakarta (19/10). PT Astra Honda Motor (AHM) 
menjual sepeda motor baru tersebut mulai Rp 15,4 juta dan ditargetkan terjual 170.000 unit setiap bulan.

Gerai

Industri Pertanian dan 
Kesehatan Jadi Primadona

JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) kemba-
li menggelar Pameran Produk Indonesia (PPI) di Surabaya. 
Kali ini, pameran bakal fokus di produk industri alat dan 
mesin pertanian serta alat kesehatan.  

Produk kedua industri tersebut memiliki pasar yang luas 
di dalam negeri. "Kedua sektor tersebut termasuk kelom-
pok industri prioritas sesuai Rencana Induk Pembangunan 
Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035," kata Sekjen Kemper-
in Syarif Hidayat, pada Pembukaan PPI 2016 di Surabaya, 
dalam rilis Kamis (20/10).

Kemperin mencatat, tahun  2014, pangsa pasar atau total 
kebutuhan alat kesehatan di Indonesia sebesar Rp 30 trili-
un. Sedangkan jumlah perusahaan yang berkecimpung di 
bisnis ini sebanyak 234 dengan tingkat pertumbuhan bisnis 
rata-rata 10% per tahun.  Laju pertumbuhan ini tidak terle-
pas dari harga produk alat kesehatan lokal yang lebih mu-
rah antara 20%-30% dari produk impor.

Syarif menyebutkan ada potensi besar yang juga dimiliki 
oleh industri alat pertanian dalam negeri. Yaitu pada ang-
garan pengadaan produk ini yang ada tahun 2016  mencapai 
Rp 4,6 triliun.

Markus Sumartomdjon

Samsung Mengoptimalkan 
OS Buatan Sendiri

JAKARTA. Samsung Electronics Indonesia meluncurkan 
Samsung Z2 sebagai smartphone pertama di Indonesia 
yang menggunakan sistem operasi (OS) Tizen. Tizen  meru-
pakan OS bikinan Samsung sendiri. 

Dengan pangsa pasar segmen smartphone sebanyak 44% 
di semester 1-2016, Samsung merasa yakin dengan melun-
curkan Samsung Z2 akan membuka terobosan baru pada 
gadget dan ekosistem teknologi masa depan untuk pelang-
gan di Indonesia. 

Presiden PT Samsung Electronic Indonesia Jaehoon 
Kwon bilang, Tizen menawarkan teknologi inovatif yang 
dapat mendukung pengalaman pengguna untuk terintegra-
si antar perangkat. "Samsung sudah 25 tahun di Indonesia. 
Sejak awal kami sudah memikirkan bagaimana teknologi 
akan bekerja di masa depan," kata dia, Rabu (19/10).

Denny Galant, Head Of Product Marketing IT & Mobile 
PT Samsung Electronic Indonesia menambahkan, pihak-
nya menggandeng PT SmartFren Telecom Tbk  meluncur-
kan paket bundling Smartplan Galaxy Double Quota de-
ngan Samsung Z2. 

Ramadhani Koesnin 


