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Kalau pemerintah membatasi, konsumen 
akan beralih ke produk lokal.
Handaja Susanto, Direktur Utama 
PT Saranacentral Bajatama Tbk

■MANUFAKTUR

Sebelum e-card alias kar-
tu ucapan elektronik 
yang dikirimkan via 

email atau aplikasi ponsel, 
ada kartu-kartu ucapan can-
tik, halus, dan super indah 
bernama Hallmark. Harga-
nyapun cukup tinggi, bisa 
puluhan hingga ratusan ribu 
rupiah per kartu. Ketika Anda 
ingin memberikan hadiah 
terbaik kepada orang yang 
disayangi, pastilah Anda be-
likan kartu Hallmark.

Well, ke mana Hallmark 
sekarang? Merek Hallmark 
masih berkibar dan meram-
bah ke bisnis-bisnis lain, ter-
masuk produksi fi lm Hallmark 
Channel, lisensi ritel Hall-
mark Gold Crown Store, lisen-
si karakter dan program 
B2B. 

Banyak merek lain di ba-
wah subsidiary Hallmark. 
Antara lain Hoop and Yoyo, 
Maxine, Rainbow Brite, Aste-
roid Andy dan Hallmark Bu-
siness  Connections.

Kemudian Hallmark Hall 
of Fame, FeelN (TV stre-
aming), Hallmark Channel, 
Cryola, Dayspring, Mary and 
martha, Ink and Main, Hall-
mark Baby, Hallmark e-
Cards, Sunrise Greetings, 
Crown Center, Hallmark Ka-
leidoskop dan Hallmark Flo-
wers by FTD. 

Gaya inspiratif dan moti-

vasional Hallmark sangat 
membekas di hati para kon-
sumen. Hallmark diidentikan 
dengan feeling good dan warm 
heart. Rasa nyaman dan hati 
yang hangat. Damai.

Film-fi lm produksi Hall-
mark mempunyai derap ter-
sendiri yang tenteram, lucu 
menggemaskan dan teratur. 
Percakapan mempunyai rit-
me mengalun yang santai. 
Bahkan adegan marah sekali-
pun terdengar begitu sopan 
dan tenang.

Bahkan co-branding de-
ngan para penulis dan seni-
man besar seperti  Grandma 
Moses, Saul Steinberg, Maya 
Angelou, Andrew Wyeth, Sal-
vador Dali dan Norman Roc-
kwell telah dilakukan jauh 
sebelum konsep personal 
branding populer. 

Hallmark dan subsidiary-
nya menggasak omzet sekitar 
US$ 3,7 miliar per tahun, de-
ngan jumlah pegawai 27.000 
orang, termasuk 500 pelukis, 
penulis, editor, desainer dan 
fotografer. 

Bermarkas di Kansas 
City, Missouri, mereka mene-
lurkan 10.000 desain kartu 
ucapan per tahun. Dan de-
ngan 49.000 desain kartu di 
pasar setiap tahun. 

Salah satu produk Hall-
mark Card terkini adalah 
Employee Recognition. Per-

usahaan bekerja sama dengan 
Hallmark dalam mengkomu-
nikasi penghargaan kepada 
para anggota tim. Sebagai 
pelopor relationship business, 
Hallmark telah mempunyai 
jam terbang lebih dari satu 
abad, yang di-leverage dalam 
konteks tempat kerja (work-
place). 

Hallmark menduduki 
ranking 7 dari 10 lisensi ter-
besar di Amerika Serikat 
(AS). Dengan 40.000 outlet di 
sekitar 100 negara dan dipro-
duksi dalam 30 bahasa. 

Luar biasa untuk perusa-
haan kartu ucapan yang didi-
rikan oleh seorang remaja 
berusia 18 tahun bernama 

Joyce Clyde Hall di tahun 
1910. Bermodalkan dua kotak 
kartu pos yang dijualnya se-
cara asongan, ia mendirikan 
perusahaan kartu pos yang 
musnah terbakar di tahun 
1915. 

Penjualan kartu pos me-
nurun, mengingat tren priva-
si meningkat. Jadilah ia mu-
lai menjual kartu ucapan 
yang dikirimkan dalam am-
plop.

Di masa Perang Dunia II, 
pengiriman kartu ucapan se-
makin populer. Slogannya 
yang dikenal hingga hari ini: 
When you care enough to send 
the very best. Jadilah ini mot-
to dan fi losofi  bisnis hingga 
hari ini.

Di tahun 1951, bekerja 
sama dengan stasiun NBC, 
Hallmark mensponsori opera 
televisi Amahl and the Night 
Visitors. Jadilah Hallmark 
produsen fi lm berprestasi pe-
nerima Emmy Award perta-
ma sepanjang sejarah. Sejak 
itulah, Hallmark Hall of Fame 
Production telah menerima 
penghargaan sebanyak 81 
Emmy Awards.

Apakah fi lm televisi favo-
rit Anda diproduksi oleh Hall-
mark dan memenangkan 
penghargaan? Silakan cek di 
tautan http://www.hallmark-
channel.com/hallmark-hall-of-
fame.

Inti dari bisnis Hallmark 
yang paling menarik adalah 
menggunakan konsep rasa 
damai, inspirasi dan motiva-
si berulang-ulang dalam per-
mutasi infi nitas dengan kese-
garan baru setiap kali. 

Ini diolah secara genial 
tanpa menimbulkan rasa bo-
san, bahkan sebaliknya mem-
beri rasa nyaman dan adiksi. 
Co-branding dengan tokoh-to-
koh legendaris yang dilaku-
kan melampaui zamannya 
juga terbukti saling mengun-
tungkan. 

Akhir kata, apa yang bisa 
kita teladani dari Hallmark? 
Pertama, membangun produk 
berkualitas bisa dengan mo-
dal ide dan startup kapital 
seadanya. 

Kedua, pertahankanlah 
kualitas intangible. Seperti 
kualitas intellectual property 
yang abadi sepanjang za-
man. 

Ketiga, nilai-nilai yang 
dikemas dan dijual, sebaik-
nya sejalan dengan nilai-ni-
lai prinsip perusahaan. Ke-
empat, mengkuti perkem-
b a n g a n  z a m a n  d a n 
beradaptasi. 

Kelima, co-branding de-
ngan para infl uencer dengan 
tujuan untuk membangun 
fanbase. Selamat berbisnis 
dengan modal ide rasa damai 
ala Hallmark                 ■

Bisnis Rasa Damai HallmarkBisnis Rasa Damai Hallmark

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Impor Merangsek, 
Jualan BAJA Turun  
JAKARTA. Produsen baja PT 
Saranacentral Bajatama Tbk 
kesulitan mengejar target 
penjualan produk baja tahun 
2016 lalu. Dari target penjual-
an senilai Rp 996 miliar, per-
usahaan dengan kode saham 
BAJA di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tersebut hanya bisa 
membungkus penjualan seni-
lai Rp 980 miliar.

Handaja Susanto, Direktur 
Utama PT Saranacentral Baja-
tama Tbk, menjelaskan, penu-
runan penjualan karena bebe-
rapa sebab. Faktor yang uta-
ma adalah kesulitan bersaing 
karena maraknya produk baja 
impor yang masuk ke pasar 
baja nasional. "Tak hanya itu, 
penurunan harga baja juga 
berpengaruh ke penjualan 
kami," terang Handaja, kepa-
da KONTAN, Kamis (2/3).

Faktor lain yang menyebab-
kan penjualan PT Saranacen-
tral Bajatama Tbk tidak bero-
tot adalah minimnya permin-
taan di  dalam negeri . 
Proyek-proyek konstruksi 
yang diharapkan bisa meno-
pang kinerja BAJA ternyata 
meleset dari perkiraan. "Sam-
pai Juli 2016, proyek kon-
struksi banyak yang lesu. Usai 
Lebaran baru bangkit dan me-
ningkatkan penjualan bulan-
an," kata Handaja. 

Namun, kenaikan penjualan 
konstruksi usai Lebaran lalu 
tak mampu mendongkrak ki-
nerja tahunan BAJA. Handaja 
bilang, penjualan yang diraih 
BAJA sepanjang tahun 2016 
justru menurun 21%  diban-
dingkan penjualan tahun se-
belumnya, yang tercatat seni-
lai Rp 1,25 triliun. 

Adapun kontribusi penjual-
an BAJA terbesar sepanjang 
2016 berasal dari produk gal-
vanis, yakni Rp 550 miliar, 

atau 56% dari total pendapat-
an BAJA. 

Namun, jika dibandingkan 
dengan penjualan galvanis ta-
hun 2015 lalu, nilai penjualan 
tersebut turun 8%. Tahun lalu 
penjualan galvanis tercatat 
hanya Rp 599 miliar. Namun 
penjualan coloring milik 
B A J A  n a i k  4 6 %  d a r i 
Rp 26 miliar tahun 2015 men-
jadi Rp 38 miliar di 2016. 

Sedangkan pada tahun ini, 
BAJA mematok pendapatan 
senilai Rp 1,3 triliun. Salah 
satu pendukung cerahnya 
penjualan berasal dari kenaik-
an harga baja. 

Selain itu, Handaja melihat, 
pemerintah mulai serius mem-
batasi peredaran baja impor. 
"Kalau pemerintah sudah 
membatasi, konsumen akan 
beralih produk lokal," kata-
nya.

Perlu diketahui, BAJA me-
miliki pabrik di Karawang Ti-
mur, Jawa Barat dengan luas 
11 hektare (ha). Pabrik terse-
but memiliki kapasitas pro-
duksi 12.000 ton per bulan. 
Rinciannya, 6.000 ton untuk 
galvanis dan 6.000 ton sarana-
lum per bulan. Adapun 2.000 
ton -3.000 ton lain digunakan 
untuk produk coloring.

Agar kinerja mesin pabrik 
optimal, tahun ini BAJA be-
rencana merekondisi mesin 
untuk menambah kapasitas 
produksi secara bertahap de-
ngan mengucurkan capital 
expenditure sekitar US$ 6 
juta. "Kita ingin menambah 
kapasitas produksi sarana-
lum menjadi 8.000 ton -9.000 
ton per bulan," sebut Handaja. 
Kapasitas tersebut akan mak-
simal operasionalnya pada 
pertengahan tahun 2018.

Agung Hidayat

JAKARTA. PT Faber-Castell 
Internasional Indonesia mem-
proyeksikan penjualan tum-
buh 10% pada tahun fi skal 1 
April 2016 – 31 Maret 2017. 
Semula, produsen pensil dan 
ballpoint tersebut menarget-
kan angka pertumbuhan 10% 
sampai 15%

Andri Kurniawan, Manajer 
Public Relations  PT Faber-
Castell Internasional Indone-
sia menyebutkan, kenaikan 
penjualan terjadi setelah per-
seroan ini menambah kapasi-
tas produksi. Bila estimasi 
penjualan tersebut tepat, madi 
tahun fiskal 2016-2017 lalu, 
perusahaan asal Negeri Bava-
ria ini akan mencetak penda-
patan senilai US$ 94,6 juta. 

Adapun pada periode tahun 
fi skal 1 April 2015 – 31 Maret 
2016 sebelumnya, penjualan 
Faber-Castell Indonesia terca-
tat senilai US$ 86 juta. 

Asal tahu saja, Faber-Castell 
Indonesia telah mendirikan 
pabrik baru November tahun 
2016 lalu. Dengan menggan-
dakan luas pabrik hampir dua 
kali lipat menjadi 14.000 me-
ter persegi (m²), kapasitas 
produksi meningkat menjadi 
20 juta marker per tahun.

Tak jauh berbeda dengan 
tahun fiskal yang berakhir 
2018 mendatang, Faber-Cas-
tell Indonesia menargetkan 
pertumbuhan pendapatan se-
kitar 10%. Target ini tentu bu-
kan sesuatu yang mudah. Un-
tuk itu, Faber-Castell Indone-
sia berencana memperluas 
jaringan distribusi dan juga 
menambah produk-produk 
baru.

Andri bilang, rencananya, 
tahun ini Faber-Castell Indo-
nesia akan meluncurkan be-
berapa produk baru yang akan 
menyasar para pelajar dan 

pekerja kantor. Namun sa-
yang, Andri belum bersedia 
membeberkan detail produk 
barunya tersebut. "Produk-
produk baru ini pasti akan 
kami umumkan pada waktu-
nya," kata dia. 

Meski mampu mencatat 
pertumbuhan pendapatan 
yang lumayan tinggi, Andri 
bilang pasar ekspor justru 
melambat 5%. "Ini terjadi ka-
rena di beberapa negara tuju-
an ekspor kami pertumbuhan 
ekonominya juga rendah," 
ujar dia.

Maka dari itu, Andri berte-
kad  menggenjot ekspor agar 
bisa tumbuh 10% tahun depan. 
Sekadar informasi, saat ini 
mayoritas pendapatan Faber-
Castell Indonesia ditopang 
ekspor yang mengambil porsi 
sekitar 70% dari seluruh pen-
jualan. 

Sementara dari seluruh nilai 
ekspornya, separuh dikapal-
kan ke Australia, sementara 
sisanya ke Jepang, Amerika 
Serikat, dan negara-negara 
Asia lainnya. Dengan target 
ini, Andri bilang, pasar Faber-
Castell Indonesia tetap sama 
dengan tahun-tahun sebelum-
nya. " Kami akan menjalankan 
kegiatan promosi yang berke-
sinambungan baik di dalam 
maupun di luar negeri," terang 
Andri.

Petrus Sian Edvansa

 
KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Faber-Castell Indonesia menargetkan pertumbuhan 
pendapatan sekitar 10%. 

Penjualan Faber-
Castell Meningkat

Sekitar 70% 
penjualan Faber-
Castell Indonesia 

berasal dari 
ekspor. 

ALAT TULIS■

JAKARTA. Peluang ekspor 
ban tahun ini diprediksikan 
membaik dan meningkat. Pe-
luang tersebut seiring dengan 
kenaikan populasi mobil di 
seluruh dunia. Salah satu pro-
dusen ban yang optimistis 
melihat pertumbuhan pasar 
ekspor tersebut adalah PT 
Multistrada Arah Sarana Tbk.

Cindyanto Jong, Deputi Di-
rektur PT Multistrada Arah 
Sarana Tbk mengatakan, se-
cara umum tahun ini emiten 
berkode saham MASA terse-
but mengincar kenaikan pen-
dapatan sebesar 20%. Target 
pendapatan tersebut lebih 
tinggi dibandingkan target 
pendapatan tahun 2016 lalu, 
yang sebesar 15%. "Untuk eks-
por kami target naik sebesar 
20%," kata Cindyanto kepada 
KONTAN, Selasa (28/2).

Adapun target pasar utama 
ekspor MASA berasal dari 
Amerika Serikat (AS), Eropa 
dan Timur Tengah. Saat ini, 
Multistrada semakin meman-
tapkan kuku di Amerika Seri-
kat (AS), setelah mempunyai 
kantor cabang sendiri. 

Selain itu, peluang pasar 
MASA semakin besar di AS 
setelah AS menuduh dumping 
ban yang diimpor dari China. 
Keputusan lembaga anti dum-
ping di AS tersebut membuka 
lebar-lebar bagi produsen ban 
Indonesia masuk ke pasar ban 
di Negara Paman Sam itu. 
"Kontribusi ekspor kami pre-
diksi bisa 65% dari total penju-
alan," kata Cindyanto.

Merujuk laporan keuangan 
MASA pada kuartal III-2016 
lalu, penjualan tercatat sebe-
sar US$ 176,67 juta atau turun 
4,3% ketimbang periode yang 
sama tahun sebelumnya sebe-

sar US$ 184,7 juta. Bila dipe-
rinci, penjualan ekspor MASA 
tercatat US$ 116,9 juta, turun 
11,4% dari periode yang sama 
sebesar US$ 131,8 juta. Se-
mentara penjualan domestik 
justru naik menjadi sebesar 
US$ 59,7 juta, atau naik 13,4% 
dari periode yang sama sebe-
sar US$ 52,8 juta. 

Tren pasar membaik
Tak hanya untuk pasar eks-

por, penjualan ban di pasar 
domestik juga diproyeksikan 
akan naik seiring bertambah-
nya populasi kendaraan di In-
donesia. Asosiasi Pengusaha 
Ban Indonesia (APBI) mem-
proyeksikan, penjualan ban 

untuk roda empat tahun ini 
berpotensi naik menjadi 77 
juta-78 juta ban. 

Proyeksi penjualan ban mo-
bil tersebut naik 8% ketimbang 
realisasi penjualan ban tahun 
2016 lalu sebanyak 63 juta 
ban. Adapun target penjualan 
ban roda dua tahun tersebut 
diproyeksikan sebanyak 65 
juta-66 juta ban, atau naik se-
kitar 3%-5% dari total penjual-
an bannya tahun 2015 lalu se-
banyak 63 juta ban.

Aziz Pane, Ketua Umum 
APBI, menyebutkan, proporsi 
penjualan ban roda empat 
untuk pasar ekspor berkontri-
busi paling besar yakni 75%. 
Kemudian 10% pasar ban pro-
duksi Indonesia itu menyasar 

ban untuk pabrikan otomotif 
atau dikenal dengan original 
equipment manufacturer 
(OEM). Kemudian, 15% sum-
ber pasar lain dipasarkan un-
tuk ban pengganti di pasar 
domestik. 

Sedangkan produksi ban 
roda dua atau sepeda motor, 
sekitar 15%-20% menggelin-
ding ke pasar ekspor. Selebih-
nya menyasar pasar domestik 
dan  pasar OEM. 

Tanda-tanda kenaikan pen-
jualan ban sudah terlihat mu-
lai kuartal III-2016 lalu. "Khu-
sus untuk ekspor, trennya 
berpotensi naik 4%-5%, karena 
adanya dukungan harga ko-
moditas yang mulai memba-
ik," kata Aziz, saat dihubungi 

KONTAN Kamis (2/3).
Menurut Aziz, di pasar ban 

global, pesaing ban buatan 
Indonesia berasal dari ban 
yang diproduksi oleh China 
dan India. Menurutnya, kedua 
negara tersebut menjadi pesa-
ing karena keduanya sama-
sama memproduksi ban de-
ngan segmen pasar menengah 
ke bawah. 

Aziz mengklaim, untuk ban 
biasa, produk Indonesia ma-
sih nomor satu di pasar global. 
"Tapi untuk ban radial produk 
dari Indonesia belum bisa 
menjadi nomor satu," kata 
Aziz. Selain MASA, produsen 
ban yang rajin ekspor adalah 
PT Gajah Tunggal Tbk dan PT 
Goodyear Indonesia Tbk.    ■

Gelindingkan Ban ke Luar
Tahun ini, PT Multistrada Arah Sarana Tbk mengincar kenaikan ekspor ban 20% 

Eldo C Rafael

Produk UKM Binaan

 KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pengusaha UKM memperlihatkan brosur produk kepada pengunjung usai peluncuran Teras Indonesia di Ikea Alam Sutra 
Banten, Kamis (2/3). Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) bekerjasama dengan Ikea Alam Sutra menghadirkan Teras 
Indonesia yang menjual berbagai produk UKM binaan dari YDBA.


