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Tahun depan kami menargetkan bisa naik
double digit sekitar 12%-14%.
Ivan Rastianto, Marketing Manager
Commercial Division PT WGI (Evalube)

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 2 Desember 2016

Membidik
Beleid Mobil CKD Direvisi Evalube
Pertumbuhan 14%
■ PELUMAS

Pemerintah akan menurunkan tarif bea masuk mobil impor yang dirakit di dalam negeri
Pamela Sarnia., Eldo C
Rafael, Umi Kulsum
JAKARTA. Kementerian Perindustrian berencana menurunkan bea masuk impor mobil yang dirakit di dalam negeri menjadi nol persen.
Penurunan tarif bea masuk
dengan merevisi Peraturan
Menteri Perindustrian No
59/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor.
I Gusti Putu Suryawirawan,
Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, bilang,
penurunan bea masuk impor
mobil yang dirakit di dalam
negeri tersebut berlaku terbatas. "Hanya untuk kendaraan
penumpang premium yang
harganya Rp 500 juta ke atas,”
kata Putu kepada KONTAN,
Kamis (1/12).
Menurut Putu, penurunan
tarif bea masuk impor mobil
yang dirakit di Indonesia itu
merupakan bentuk insentif,
ketimbang impor mobil dalam
bentuk utuh atau completely
built up (CBU). Terkait kapan
beleid terbit, Putu bilang,
akan dikeluarkan dalam waktu dekat. "Revisi aturannya
masih di Biro Hukum," ujar
Putu.
Yan Sibarang Tandiele, Direktur Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, menambahkan, pihaknya telah mengirimkan permohonan perubahan bea
masuk impor mobil yang dirakit di dalam negeri tersebut
ke Badan Kebijakan Fiskal
(BKF). "Draf sudah ada,
mungkin akhir tahun keluar
peraturannya," klaim Yan.
Asal tahu saja, rencana penurunan bea masuk impor

mobil yang dirakit di Indonesia berlaku untuk mobil yang
dirakit terurai atau completely
knocked down (CKD) atau dirakit tak lengkap atau incompletely knocked down (IKD).
"Dulu bea masuk impor mobil
yang dirakit IKD dipatok 7,5%,
nanti kami minta diturunkan
menjadi 0%," ujar Yan.
Menurut Yan, insentif hanya
berlaku untuk mobil yang dirakit di Indonesia dengan
harga di atas Rp 500 juta atau
kategori mobil sedan mewah.
Mobil sedan yang dirakit di
Indonesia hanya ada tiga, yakni Toyota Vios, Mercedes dan
BMW. Dari tiga merek ini, hanya Mercedes dan BMW yang
memenuhi kriteria harga.

Dukungan Gaikindo
Terkait rencana pemerintah
ini, agen pemegang merek
(APM) mobil Mercedes-Benz
belum mau berkomentar dengan alasan mesti mempelajarinya. Yudi Lesmana, Department Manager Product Management Mercedes Benz
Indonesia, hanya bilang, pihaknya berencana menambah
model yang dirakit secara
CKD di Indonesia.
Jika melihat saat ini, produsen mobil asal Jerman tersebut sudah merakit 6 seri Class
dari C, E, S, GLE, GLS, dan
yang terbaru adalah GLC. Selain Mercedes, ada BMW yang
merakit all-new BMW Seri 7

di Indonesia. Yang terbaru,
BMW bersama PT Gaya Motor, unit bisnis PT Astra International Tbk akan merakit
generasi keenam BMW Seri 7
di BMW Production Network
2. Untuk merakit mobil di Indonesia, BMW Group telah
berinvestasi Rp 210 miliar sejak 2011.
Usai melihat peta produksi
mobil sedan CKD di Indonesia
ini, bisa jadi penurunan tarif
impor mobil CKD akan berdampak positif bagi Mercedes-Benz dan BMW. Apalagi
dari sisi harga, mobil rakitan
Mercedes dan BMW dibanderol di atas Rp 500 juta.
Terkait beleid ini, Jongkie
Sugiharto, Ketua I Gabungan

Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), bilang,
pihaknya telah memberikan
masukan agar kebijakan tersebut bisa menguntungkan
dan membuka lapangan kerja.
"Peraturan itu kini sedang difinalkan dan Gaikindo sudah
beri masukan," ujar Jongkie.
Merujuk data penjualan
Gaikindo, Mercedes-Benz terjual sebanyak 3.363 unit sampai Oktober 2016 atau naik
1,8% ketimbang penjualan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 3.302 unit.
Sementara penjualan BMW
sampai Oktober 2016 tercatat
1.960 unit, menurun 9,9% ketimbang periode yang sama
tahun sebelumnya.
■

Pertumbuhan Pemirsa Televisi

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Aktivitas di ruang master kontrol milik stasiun televisi ANTV di Jakarta, Kamis (1/12). ANTV mengklaim, pertumbuhan
pemirsa kelas atas ANTV berada di posisi teratas, dengan pangsa pasar 16,7% di persaingan industri televisi nasional.

Helena Rubinstein, Pionir Kosmetika Modern

H

elena Rubinstein
(1872-1965) adalah
seorang pionir kosmetika modern yang kita kenal
sekarang. Dengan visi dan
eksekusinya, kaum perempuan masa kini dapat menikmati berbagai kemudahan
dalam mempercantik diri.
Rubinstein menciptakan modern beauty yang scientific
dan aman.
Ada beberapa hal yang
perlu kita akui dan teladani
dari seorang Helena Rubinstein. Ia sukses sebagai pebisnis, pencipta, pelopor, dan
perempuan. Dunia menjadi
lebih baik karena almarhumah.
Helena Rubinstein diakui
sebagai tokoh legendaris demokratisasi kecantikan dengan standar sains yang unik
per individu. Jarang yang
tahu bahwa face powder berwarna dan blusher perona
pipi, waterproof mascara,
adalah tiga ciptaan pentingnya.
Selain berbagai firming
creme yang teruji secara scientific maupun pseudo scientific. Ia juga menciptakan
berbagai instrumen spa modern.
Kini, penghargaan The
L'Oréal-UNESCO Awards for
Women in Science dikenal sebagai Helena Rubinstein Wo-

men in Science Awards. Terhitung sejak tahun 1953
hingga tahun 2011, The Helena Rubinstein Foundation
mendistribusikan US$ 130
juta untuk pendidikan, kesenian, dan komunitas di New
York.
Di eranya, Rubinstein
sungguh luar biasa. Prinsip
hidupnya dijadikan slogan
feminim yang menggetarkan
dunia perempuan: Beauty is
Power dan No ugly women,
only lazy ones.
Di akhir abad ke-19 dan
awal abad ke-20, mempercantik diri adalah “tabu” bagi
perempuan yang tidak berprofesi sebagai pelacur dan
aktris. Rubinstein mengubah
persepsi tabu tersebut menjadi suatu empowerment.
Dilahirkan di Polandia
dari keluarga miskin, Rubinstein bermigrasi ke Australia
di usia 24 tahun. Dengan
berbekal 12 botol krim wajah
lanolin dan krim anti sinar
matahari (sunscreen) parasol. Krim tersebut merupakan
cikal-bakal kerajaan kosmetika HR (Helena Rubinstein).
Di masa itu, seorang perempuan muda biasanya dikawal ketika bepergian jauh
dengan kapal laut. Namun
Rubinstein hanya seorang
diri. Keberanian yang disertai dengan kematangan da-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
lam berinteraksi dengan
orang banyak membuatnya
dihormati sebagai perempuan tangguh.
Sejarah mencatat Madamme Helena Rubinstein sebagai
milyuner perempuan pertama di dunia dengan usaha
dari keringat sendiri (selfmade millionaire). Merek kosmetiknya “Helena Rubinstein” dimulainya pada tahun
1902 di Melbourne, Australia,
yang kemudian berkembang
di Amerika Serikat dan Eropa. Ia menjadikan nama dan
dirinya sebagai “merek” alias
personal branding.
Di tahun 1915, ia mendirikan salon kecantikan ter-

lengkap Glamor Factory di
New York City yang kemudian mempunyai cabang di seantero Amerika Serikat (AS).
Dua tahun kemudian, ia
memproduksi dan mendistribusi sendiri produk-produknya. Untuk pasar salon kecantikan, program Day of Beauty” yang menggunakan
produk-produk perawatan HR
sukses besar sehingga mereknya terus melambung.
Dalam periode yang sama,
Elizabeth Arden juga sedang
mengembangkan konsep kecantikan yang serupa dengan
strategi pemasaran dan packaging mewah. Terlepas dari
kompetisi ini, Rubinstein
berhasil menjual bisnisnya
di AS kepada Lehman Brothers sebesar USD 7,3 juta di
tahun 1928.
Dengan visinya, ia membeli kembali (buy back) saham bisnisnya sebesar
US$ 1 juta ketika The Great
Depression mengacaukan
ekonomi. Dalam beberapa tahun, ia berhasil mengembalikan valuasi bisnisnya hingga
berkali-kali lipat lagi. Waktu
itu ia berhasil mengantungi
keuntungan sebesar US$ 5,8
juta.
Salah satu asetnya yang
paling berharga adalah spa
termodern di era itu yang
berlokasi di 715 Fifth Avenue

lengkap dengan restoran, gym
dan berbagai karya seni masterpiece oleh Joan Miro dan
Salvador Dali. Salon tersebut
merupakan “pusat kecantikan
dunia.”
Apa yang dapat kita teladani dari Madamme Helena
Rubinstein?
Pertama, kelas sosial rendah dan keluarga kelahirannya tidak menjadi halangan
untuk mewujudkan visi-visinya. Sebagai perempuan, ia
mendemokratisasikan elemen
“kecantikan” dalam setiap
individu.
Sebagai pebisnis dan pencipta, ia selalu bersemangat
dengan berbagai ide baru
yang memberi solusi efektif
dan relatif instan.
Kedua, memberikan valuasi tinggi terhadap produkproduk ciptaannya, terlepas
dari production cost sebenarnya. Valuasi tinggi ini ditunjang dengan personal branding-nya yang sangat berhasil. Yakni para konsumen
mengidentikkan diri mereka
dengan Rubinstein dan gaya
hidupnya.
Apapun aset diri Anda
merupakan bentuk empowerment yang dapat digunakan
dalam personal branding. Untuk itu, keberanian mewujudkan visi merupakan kunci
keberhasilan
■

KONTAN/Muradi

Peluang pasar di Indonesia sejatinya lebih menggiurkan
ketimbang ekspor.
JAKARTA. Produsen pelumas
PT Wiraswasta Gemilang Indonesia yang terkenal dengan
merek Evalube Lubricants fokus menggarap pasar domestik ketimbang ekspor. Meski
begitu, produsen pelumas
swasta tersebut berusaha
menjajaki pasar Malaysia.
Ivan Rastianto, Marketing
Manager Commercial Division Wiraswasta Gemilang,
bilang, sejatinya peluang pasar di Indonesia lebih menggiurkan ketimbang ekspor. “Sejauh ini kami baru mempelajari pasar di Malaysia, tapi masih
melihat dulu, karena potensi
pasar lokal besar,” kata Ivan,
Kamis (1/12).
Wiraswasta Gemilang merupakan salah satu produsen
pelumas swasta pertama yang
memproduksi pelumas di Indonesia. Saat ini, Wiraswasta
Gemilang memiliki pabrik pelumas di Cibitung berkapasitas produksi 80 juta liter per
tahun dengan utilisasi 70%80%. “Kami masih punya kapasitas produksi yang bisa ditambahkan, tapi belum bisa
dipastikan kapan memenuhi
utilitas tersebut,” kata Ivan.
Karena utilisasi masih ada
yang kosong, Ivan optimistis,
bisnis pelumas Evalube masih
berpeluang tumbuh di Indonesia. “Tahun ini pertumbuhan kami slow sekitar 5%, tahun
depan kami menargetkan bisa
naik dobel digit sekitar 12%14%,” kata Ivan. Terkait pangsa pasar, pelumas Evalube
baru menguasai 3%-4%. Namun khusus di segmen pelumas otomotif, Evalube mengklaim menguasai pangsa 10%.
Selain memproduksi pelumas otomotif, Wiraswasta
Gemilang memproduksi pelumas industri. Namun, kontri-

busi penjualan pelumas industri terbilang masih kecil, baru
30%. Sedangkan pelumas industri berkontribusi 70%.
Hampir 70% pelumas otomotif Wirawasta Gemilang
mengandalkan distributor. Sisanya penjualan secara ritel.
Untuk penyebaran pasar pelumas Evalube, mayoritas berada di Pulau Jawa dengan
kontribusi 60%, sisanya dari
luar Jawa.
Untuk memperbesar pasar
pelumas otomotif, tahun depan Wiraswasta Gemilang be-

PT Wiraswasta
Gemilang
Indonesia jajaki
pasar pelumas
Malaysia.
rencana meluncurkan produk
anyar berupa pelumas kendaraan bermotor jenis matik dan
sport. Di pelumas Industri,
Wiraswasta Gemilang memiliki merek Evacool yang diklaim telah menggandeng 200
perusahaan di Indonesia, dengan 1.000 lebih distributor.
“Penjualan pelumas industri
penuh tantangan dan tak mudah, karena mesti melakukan
ujicoba dulu,” kata Ivan.
Terkait tantangan bisnis
saat ini, Ivan mengeluhkan
soal banjirnya pelumas impor.
"Selain impor, kendala kami
adalah adanya perusahaan
tertentu yang merekomendasikan menggunakan pelumas
tertentu,” kata Sapta Rida R,
Sales Manager C/I & OEM
Wiraswasta Gemilang.
Umi Kulsum

Gerai

Makanan dan Minuman
Penopang Kinerja Industri
JAKARTA. Ketimbang periode sama tahun lalu, industri
makanan dan minuman tumbuh 9,82%, yakni senilai
Rp 192,69 triliun di kuartal III-2016. Pertumbuhan industri
makanan dan minuman ini menopang pertumbuhan industri non migas yang rata-rata tumbuh 4,71% di kuartal III2016.
Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, menjelaskan, industri makanan
masih menjadi industri dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 33,6% . “Sektor
makanan dan minuman menopang sebagian besar pertumbuhan industri non migas,” kata Panggah, dalam keterangan tertulisnya kepada KONTAN, Kamis (1/12).
Indikator pertumbuhan industri makanan dan minuman
terlihat dari realisasi investasinya. Sampai kuartal III-2016,
investasi dalam negeri mencapai Rp 24 triliun, sedangkan
investasi asing tercatat US$ 1,6 miliar. “Untuk menopang
pertumbuhan, kami akan mencoba ekspor ke negara non
tradisional,” kata Adhi S Lukman, Ketua Umum Gabungan
Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).
Pamela Sarnia

Epson Memasarkan Robot
untuk Industri Manufaktur
JAKARTA. Perusahaan elektronik PT Epson Indonesia
yang banyak dikenal sebagai produsen printer, mulai memperkuat bisnis teknologinya. Kali ini, perusahaan asal Jepang tersebut telah meluncurkan beberapa robot industri
yang bisa mendukung proses manufaktur pabrik, seperti
merakit perangkat elektronik.
Andryanto Candra Wijaya, B2B Head Sales and Marketing Division Epson Indonesia, bilang, produk robot yang
diproduksi kali ini akan menyasar perusahaan manufaktur
elektronik. “Di Batam pasar elektronik sangat besar, maka
itu robot ini untuk solusi produksi elektronik di sana,” kata
Andryanto, Kamis (1/12).
Saat ini, penjualan robot Epson di Indonesia terhitung
masih mini, sekitar 2% ke penjualannya. Sampai akhir tahun ini, Andryanto menargetkan penjualan robot tersebut
senilai Rp 10 miliar. “Sejak kami luncurkan April 2016 lalu,
baru terealisasi 50% dari target” kata Andryanto.
Selain robot untuk merakit elektronik, Epson akan memproduksi robot untuk manufaktur otomotif, farmasi dan
consumer good. “Kami masuk bertahap,” ujar Andryanto.
Umi Kulsum

