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Kami menargetkan penjualan tahun depan 
sama dengan tahun ini
Jamaluddin, Ketua Himpunan Alat 
Berat Indonesia (Hinabi)

Gerai

Genjot Produksi, Basuki 
Rachmat Butuh Dana Segar

JAKARTA. Produsen kertas, PT Kertas Basuki Rachmat 
Tbk masih berusaha mencari modal kerja tambahan untuk 
meningkatkan produksi kertas. Dana segar baru yang di-
dambakan emiten berkode saham KBRI tersebut  antara 
US$ 10 juta sampai US$ 20 juta. 

Henry Priyantoro, Direktur PT Kertas Basuki Rachmat 
Tbk, menjelaskan, modal kerja itu untuk meningkatkan 
produksi. “Dengan modal kerja tambahan, kami bisa mena-
ikkan jumlah produksi, sehingga pabrik bisa berjalan lebih 
optimal,” kata Henry, kepada KONTAN, Rabu (7/12).

Dengan meningkatkan produksi, KBRI bisa meningkat-
kan efi siensi skala produksi. Keinginan KBRI menambah 
modal tersebut terkait pula dengan rencana manajemen 
KBRI  memperbesar penjualan kertas untuk pasar baru di 
luar pasar Asean. Henry bilang, KBRI saat ini membidik 
pasar kertas di Timur Tengah.

Asal tahu saja, kontribusi ekspor kertas KBRI saat ini 
telah mencapai 30%-40% terhadap pendapatan. Adapun 
pasar ekspor terbesar KBRI adalah Vietnam dan Thailand. 
Dalam hitungan Henry, jika ada penambahan modal, pihak-
nya bisa meningkatkan produksi dan memaksimalkan uti-
lisasi pabrik yang baru 50%-60%. Produksi kertas KBRI saat 
ini baru 5.000 ton per bulan. 

Umi Kulsum

Mustika Ratu Mencari 
Distributor Baru di Daerah

JAKARTA. PT Mustika Ratu Tbk akan memperkuat penju-
alan dengan menambah distributor baru. Penambahan 
distributor untuk memperlancar arus distribusi produk 
produsen kosmetika tersebut ke daerah. 

Di awal tahun 2016, emiten berkode saham MRAT terse-
but memiliki satu distributor nasional dan 53 distributor 
daerah. Boma K Sebayang,  Sekretaris Perusahaan PT Mus-
tika Ratu Tbk, menjelaskan, penambahan distributor dila-
kukan mulai awal semester II-2016. 

Dari rencana menambah 10 distributor, sampai Novem-
ber terealisasi lima distributor baru yang berlokasi di Su-
matra. "Dampaknya langsung terlihat, pendapatan kami di 
Sumatra naik dari Rp 1,2 miliar per bulan, menjadi Rp 3 
miliar," kata Boma kepada KONTAN Kamis (8/12).

Lokasi distributor anyar yang dibidik MRAT di Nanggroe 
Aceh Darussalam, Singaraja Bali, Kalimantan, dan Sulawe-
si. Boma bilang, belakangan distribusi produk mereka  
terganggu iklim politik yang memanas. Beberapa waktu 
lalu, distributor MRAT dari etnis Tionghoa sempat tidak 
melakukan aktivitas bisnis karena memanasnya suhu poli-
tik. "Untung situasi kembali pulih. Kami berharap situasi 
politik tetap damai sampai tahun depan," kata Boma. 

Tahun depan MRAT juga ingin menambah distributor 
lagi. Efek  penambahan distributor baru tersebut akan ter-
lihat di laporan semester I-2017. 

Eldo C Rafael

■MANUFAKTUR

Beberapa tahun lalu, se-
tiap kali pulang kam-
pung ke Indonesia dan 

Filipina, dua sahabat saya 
Anita dan Marianna selalu 
membawa berpuluh-puluh 
botol spray cologne, sabun 
cair wangi, dan lilin aroma-
terapi dalam koper mereka 
yang diberangkatkan dari 
airport SFO (San Francisco). 
Alasannya simpel: titipan 
handai tolan. 

Ternyata di dua negara 
Asia Tenggara tersebut, pro-
duk-produk Bath and Body 
Works (BBW) merupakan 
idola nomor satu. BBW telah 
melakukan penetrasi pasar 
sangat baik di Indonesia. 

Toko pertama BBW dibuka 
di Cambridge, Massachusetts 
(dekat Universitas Harvard) 
di tahun 1990. Selain dijual 
di toko-toko pakaian bermerek 
Express, yang juga milik L 
Brands. Merek ini dapat di-
jumpai di hampir setiap mal 
di Amerika Serikat (AS).  

Kantor pusat BBW berlo-
kasi di negara bagian "Heart-
land" Ohio. "Heartland" adalah 
"panggilan manis" negara-
negara bagian tengah-utara 
AS termasuk Ohio. Ada kesan 
kerinduan alam yang asri di 
daerah perkebunan di sana.

Kini di AS saja, telah ber-
diri sebanyak 1.665 toko BBW 
di 50 negara bagian, plus be-

berapa teritori. Selain itu, 
produk-produk BBW juga da-
pat dibeli di Timur Tengah, 
Amerika Latin, Rusia,Turki, 
Singapura, dan Indonesia. 

BBW merupakan bagian 
The L Brands atau The Limi-
ted Brands (Stock: LTD), yang 
juga membawahi Victoria's 
Secret, PINK, Henri Bendel 
and La Senza. Di tahun 1997, 
BBW mempunyai secondary 
line bernama White Barn 
Candle Company.

Setiap tahun, BBW me-
ngeruk omzet sekitar USD 1,6 
miliar atau lebih. Bahkan 
omzet L Brands’ keseluruhan 
USD 11 miliar atau lebih. 

Produk-produk L Brands 
yang intimate, seperti pakai-
an dalam (lingerie) dan we-
wangian merupakan produk-
produk favorit perempuan 
yang banyak diberitakan di 
majalah-majalah gaya hidup 
dan memenuhi mal-mal. BBW 
dipromosikan melalui berba-
gai kanal media online dan 
print, termasuk di lini-lini 
milik L Brands sendiri. Bah-
kan cukup banyak fan blog, 
yang bercerita tentang pro-
duk-produk BBW dan peng-
alaman mereka.

Produk-produk BBW ter-
masuk kategori affordable lu-
xury alias kemewahan murah 
meriah yang sangat banyak 
penggemarnya. Begitu "tera-

diksi," bisa dipastikan terjadi 
pembelian berulang. Berbeda 
dengan produk-produk luks 
seperti Chanel, Hermes, Louis 
Vuitton, La Perla, dan Bally, 
yang menguras biaya besar.

Dengan pull marketing 
melalui media dan kategori 
produk yang memungkinkan 
pembelian berulang-ulang, 
BBW berkembang pesat. Yang 
menarik lagi, ternyata BBW 
memiliki pendiri fiksional 
bernama "Kate." Berbeda de-
ngan Victoria’s Secret dan 
The Body Shop yang punya 
kisah pendirian yang unik 
dan personal, BBW tidak pu-
nya. BBW merupakan bagian 
konglomerasi The L Brands, 

jadilah Miss "Kate" pendiri 
BBW.

Begini kisahnya. Kate di-
besarkan di perkebunan di 
Midwest. Ia senang membuat 
sendiri produk-produk kecan-
tikan dengan bahan alami 
dari kebunnya. Di bangku 
universitas, ia mengambil 
jurusan biologi, sehingga le-
bih mengerti manfaat berba-
gai bahan alami. Ketika lulus 
sarjana, ia menjual produk-
produk buatannya secara 
profesional. Jadilah Bath and 
Body Works!

Di tahun 1997, "Kate" 
bahkan disebut dalam Annual 
Report The Limited Brands, 
sebagai spirit dan nilai-nilai 
personal BBW. Setiap produk 
mempunyai "essential Kate-
ness" yang mencerminkan 
kealamian bahan, kefeminin-
an packaging dan kesegaran 
produk.  "Kate", maskot emo-
sional BBW, mendekatkan 
merek dengan konsumen.

Di tahun 2008, BBW 
mengalami rebranding besar-
besaran dengan packaging 
dan rupa baru. Bahkan merek 
kecantikan pihak ketiga 
(third-party brands) seperti 
Caudalie, Murad dan Frede-
ric Fekkai mendapat tempat 
di toko BBW. Namun akhir-
nya, merek-merek tersebut 
pindah ke Sephora. Kini, ha-
nya True Blue Spa dan C.O. 

Bigelow yang masih dijual di 
toko-toko BBW.

Mulai 2014, produk-pro-
duk klasik BBW, seperti seri 
White Barn juga dipasarkan 
di toko-toko The L Brands 
lain. Jadi, ada cross-selling 
produk pihak ketiga dan de-
ngan sister companies.

Konklusinya, strategi bis-
nis BBW berporos ke fi losofi  
"Wewangian dari Anda untuk 
Anda." Dengan sosok "Kate" 
yang dekat dengan spirit para 
konsumen, BBW memberikan 
kesan homemade, padahal 
dibangun dan dibesarkan 
oleh grup konglomerasi fesyen 
besar The L Brands. 

Strategi pemasarannya 
unik, karena tidak pernah 
memasang iklan di majalah-
majalah maupun product 
placement lain. Mereka meng-
andalkan publisitas organik 
yang melibatkan konsumen 
dan fan fanatik. BBW juga 
aktif di media sosial, terma-
suk di Facebook, tapi dengan 
iklan tersamar, sehingga 
memberi kesan homemade.

Akhir kata, produk-produk 
wewangian dan kecantikan 
selalu dapat diandalkan seba-
gai cash cow. Mendekatkan 
diri dengan konsumen mela-
lui berbagai kanal publisitas 
pull dan maskot bersahabat, 
penetrasi produk mendalam 
dan organik            ■

Bath and Body Works dan Miss KateBath and Body Works dan Miss Kate

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

JAKARTA. Penjualan alat be-
rat tahun depan diproyeksi-
kan stagnan atau sama dengan 
tahun ini. Himpunan Alat Be-
rat Indonesia (Hinabi) mem-
proyeksikan, penjualan alat 
berat tahun 2017 berada di 
kisaran 4.000 unit. 

Sama seperti tahun ini, Ja-
maluddin, Ketua Hinabi men-
jelaskan, pangsa pasar terbe-
sar alat berat tahun depan 
berasal dari sektor konstruk-
si, sebesar 35%, kemudian dari 
agribisnis 30% serta sektor lo-
gistik 25%. Sisanya atau 10% 
dari sektor pertambangan. 

Adapun penjualan alat berat 
sampai kuartal ketiga tahun 
ini tercatat 2.527 unit, jauh 
dari target 4.000 unit. Jama-
luddin bilang, sisa target pen-
jualan diharapkan bisa terca-
pai hingga akhir tahun ini,  
menyusul kenaikan harga ba-
tubara. “Makanya kami me-
nargetkan penjualan tahun 
depan sama dengan tahun ini,  
karena harga komoditas mulai 
membaik," kata Jamaluddin, 
kepada KONTAN, Rabu 
(8/12). 

Perlu diketahui, harga batu-
bara belakangan naik dan 
sempat bertengger di harga 
US$ 100 per ton. Ini sempat 
menjadi sentimen positif bagi 
industri alat berat. 

Berbeda dengan proyeksi 
Hinabi, distributor alat berat 
merek Sany, yakni PT Sany 
Perkasa justru memproyeksi-
kan pasar alat berat tahun de-
pan lebih baik dari tahun ini. 
"Sebenarnya penjualan tahun 

depan bisa naik 20% sampai 
30%. Tapi kenaikan penjualan 
tersebut tergantung kondisi 
ekonomi, harga komoditas 
dan kondisi politik di Indone-
sia," kata Benny Kurniajaya, 
Presiden Direktur PT Sany 
Perkasa, kepada KONTAN 
Kamis (8/12).

Pandangan hampir sama 
juga disampaikan oleh Ari Se-
tiyawan, Hubungan Investor  
PT United Tractors Tbk. Ari 
menyimpulkan, tahun depan 
ada potensi kenaikan volume 
penjualan 10%-15% ketimbang 

tahun ini. Tahun ini, emiten 
berkode saham UNTR terse-
but memiliki target penjualan 
alat berat merek Komatsu se-
banyak 2.100 unit. 

Adapun yang menjadi ung-
gulan UNTR adalah alat berat 
untuk kebutuhan konstruksi 
dan alat berat, terutama ke 
sektor pertambangan. Untuk 
mengejar target kenaikan nilai 
penjualan, UNTR berusaha 
menjual alat berat tipe besar 
yang memiliki harga lebih 
tinggi dibandingkan alat berat 
jenis lain. 

Eldo C Rafael

 
KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Penjualan alat berat sampai kuartal ketiga tahun ini tercatat 
2.527 unit.

Alat Berat Konstruksi 
Masih Idola di 2017

Kenaikan harga 
batubara menjadi  
sentimen positif 
untuk penjualan 

alat berat.

ALAT BERAT■

JAKARTA. Industri makanan 
optimistis, perayaan Natal 
dan Tahun Baru mampu men-
dongkrak penjualan di  De-
sember 2016. Sejumlah indus-
tri makanan yang diwawanca-
rai KONTAN memproyeksikan 
kenaikan permintaan saat li-
bur Natal dan Tahun Baru 
tersebut antara 10%-20% ke-
timbang bulan biasanya. 

Sribugo Suratmo, Kepala 
Divisi Komunikasi Korporasi 
PT Mayora Indah Tbk, mem-
proyeksikan, kenaikan penju-
alan produk Mayora saat Na-
tal dan Tahun Baru diperkira-
kan mencapai 10%-15%. 
Adapun produk unggulan Ma-
yora adalah biskuit Roma dan 
kopi kemasan Torabika. 

Mengantisipasi kenaikan 
permintaan, Mayora telah me-
masang kuda-kuda dengan 
meningkatkan stok barang 
sekitar 15%-20% jauh-jauh 
hari. "Peritel kami di seluruh 
Indonesia pun sudah kami 
minta memasang displai khu-
sus," kata Sribugo, kepada 
KONTAN Kamis (8/12). 

Proyeksi kenaikan penjual-
an juga disampaikan oleh 
produsen makanan dan mi-
numan lain, seperti PT Garu-
dafood Putra Putri Jaya (Ga-
rudaFood). Dian Astriana, 
Head of Corporate Commu-
nication Garuda Food, me-
nyebutkan, daya beli konsu-
men biasanya meningkat  
menjelang libur akhir tahun. 
"Penjualan kami bisa naik 
10%-20% ketimbang bulan-bu-
lan biasanya," kata Dian, ke-
pada KONTAN (7/12).

Menyambut momentum li-
buran Natal dan Tahun Baru 
tersebut, Garuda Food telah 
mempersiapkan strategi khu-

sus berupa promosi di tempat-
tempat yang ramai dikunjungi 
wisatawan. Untuk itu, jauh-
jauh hari sebelum libur akhir 
tahun digelar, Garuda Food 
telah mempersiapkan tenaga 
pemasaran yang siap mengge-
lar event pemasaran di area 
ramai wisatawan.

Produk Garuda Food yang 
menjadi andalan saat libur 
Natal dan Tahun Baru di anta-
ranya adalah produk biskuit 
merek Gery Malkist. Setelah 
itu disusul produk cokelat, 
makanan ringan serta susu 
kemasan. Selain di dalam ne-
geri, GarudaFood juga mem-
perkuat pasar ekspor ke Ase-
an, seperti Singapura dan 
Vietnam, serta sejumlah Ne-

gara di Eropa dan Amerika.
Tak ketinggalan, pemain 

baru di industri makanan, 
yakni PT Asia Sakti Wahid 
Foods Manufacture (ASW 
Foods) juga melihat peluang 
kenaikan penjualan saat Natal 
dan Tahun Baru. Meski naik, 
Raymond C. Widodo, Manajer 
Marketing ASW Foods bilang, 
kenaikannya tak signifikan. 
"Paling hanya 5%-6%," kata 
Raymond kepada KONTAN, 
Kamis (8/12).

Produk andalan ASW Food 
saat Natal dan Tahun Baru 
adalah  biskuit merek Hattari. 
Khusus pasar biskuit, Ray-
mond menargetkan pangsa 
pasar  antara 1% sampai 11% 
tahun depan. Raymond yakin, 

meski daya beli tidak naik 
signifi kan, penjualan biskuit 
dan camilan masih kondusif.

Efek bencana alam
Selain peningkatan daya 

beli, permintaan makanan dan 
minuman memiliki potensi 
naik karena terjadinya benca-
na alam. Berkaca dari benca-
na tsunami Aceh yang terjadi  
pada tahun 2004, permintaan 
akan produk makanan dan 
minuman mengalami lonjakan 
signifi kan.

Begitu juga saat gempa di 
Sumatra Barat dan letusan 
Gunung Sinabung. Namun 
untuk gempa di Aceh pada 
Selasa 7 Desember, lonjakan 

permintaan makanan kema-
san belum begitu terasa. 

Namun begitu, permintaan 
makanan untuk korban ben-
cana berpeluang terjadi. "Ten-
tu akan ada pihak-pihak ter-
tentu yang menyalurkan pro-
duk makanan dan minuman 
kemasan untuk membantu 
korban," ungkap Sribugo, 
yang juga menjabat sebagai 
Ketua Asosiasi Biskuit, Roti 
dan Mie Instan (Asrim) kepa-
da KONTAN (8/12).

Meski ada permintaan,  Sri-
bugo belum bisa mempredik-
sikan adanya lonjakan penju-
alan makanan dan minuman 
karena bencana alam di Pidie, 
Nanggroe Aceh Darussalam 
tersebut.      ■

Lezat Pasar Makanan 
Perayaan Natal & Tahun Baru bisa mendongkrak 20% kebutuhan makanan & minuman

Agung Hidayat

Axioo Membangun Pabrik Baru

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Penyandang difabel alumni Axioo Class Program memperlihatkan perakitan laptop saat peresmian pembangunan pabrik 
ketiga di Cakung, Jakarta, Kamis (8/12). PT Tera Data Indonusa, produsen gadget Axioo membangun pabrik terbaru di 
atas lahan seluas lebih dari satu hektare yang ditargetkan kelar tahun depan.


