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Dari data, konsumsi 55 kategori consumer 
goods hanya tumbuh 3,9%.
Bryan David Emil, 
Direktur Utama Martina Berto

■MANUFAKTUR

Berlian mempunyai 
daya tarik magis yang 
dibangun oleh industri 

perhiasan dan fesyen. Bukan 
atas dasar hukum ekonomi 
supply and demand, karena  
150 juta karat dihasilkan oleh 
pertambangan berlian setiap 
tahun. Bukankah ini meru-
pakan jumlah luar biasa be-
sar? Mengapa harga berlian 
masih saja tinggi? 

De Beers yang berbasis di 
Afrika Selatan menguasai 
monopoli suplai berlian hing-
ga akhir 1990-an. Di akhir 
1980-an, pangsa pasar berli-
an DeBeers mencapai 90%. 
Namun hari ini, supply and 
demand serta prinsip-prinsip 
pemasaran luxury products 
lebih mempunyai tempat di-
bandingkan  monopoli.

Sejarah De Beers bermula 
dari akhir abad ke-19, tam-
bang berlian di Afrika Selatan 
menciptakan demam berlian 
(diamond rush). Industrialis 
Cecil Rhodes mengakuisisi 
sebanyak mungkin tambang 
berlian yang kemudian diberi 
nama De Beers Consolidated 
Mines Limited. 

Di zaman itu, industri 
berlian masih sangat muda,  
tapi telah mempunyai visi 
memonopoli industri ini. 
Tampaknya, strategi itu ber-
hasil dan berhasil mempe-
ngaruhi pemasok berlian di 

seluruh dunia untuk meng-
ambil stok dari De Beers. Ja-
dilah ia pemegang monopoli 
berlian terbesar di dunia.

Kanal distribusi De Beers 
bernama Diamond Trading 
Co. merupakan kartel pengon-
trol harga tangguh. Hanya 
pembeli terotorisasi "Sighthol-
dres" yang dapat berpartisi-
pasi dalam pembelian Dia-
mond Trading Co. Inventaris 
berlian ditahan dan dilepas 
sesuai permintaan agar har-
ga dapat dikendalikan.

Dengan sistem Diamond 
Trading Co. yang bekerja efi -
sien bagi mereka, De Beers 
mempunyai kekuasaan pe-
nuh mengontrol suplai berli-
an dunia. Namun dengan 
munculnya tambang-tam-
bang berlian kelas dunia yang 
baru ditemukan di pertengah-
an abad ke-20 di Rusia, Aus-
tralia dan Kanada, mereka 
semakin kewalahan. Semakin 
banyak berlian yang lepas 
langsung ke pasar tanpa me-
lalui De Beers. 

Penambang berlian Rusia 
sendiri sebenarnya ingin ber-
gabung dengan kartel De Be-
ers, tapi mereka dihalangi 
anti-apartheid Afrika Selatan 
di tahun 1950-an. Ketika Uni 
Soviet terbelah di tahun 1990-
an, lepaslah Rusia dari ke-
mungkinan bergabung de-
ngan De Beers. 

Tambang berlian Argyle 
di Australia ternyata mem-
produksi volume berlian ter-
banyak di dunia. Mereka ke-
luar dari kartel De Beers kare-
na sistem yang kaku dan 
tidak fleksibel. Argyle dan 
tambang di Kanada menjual 
langsung di pasar bebas.

De Beers tampaknya ma-
sih tidak puas, karena tidak 
berhasil mengontrol harga 
berlian dunia. Jadilah mere-
ka membeli suplai berlian di 
pasar sekunder dengan harga 
premium. Namun keterbatas-
an mereka tidak memungkin-
kan strategi ini bertahan. 
Market share De Beers turun 
hingga kurang dari 60% di 

tahun 1990-an. 
Di tahun 2000, De Beers 

mengumumkan strategi baru,  
fokus ke pemasaran merek De 
Beers, tidak lagi sebagai pe-
ngontrol harga pasar. Di ta-
hun 2001, De Beers digugat di 
pengadilan Amerika Serikat 
(AS) dalam kasus-kasus mo-
nopoli, price fi xing dan misle-
ading advertising. 

Tahun 2012, Mahkamah 
Agung AS memvonis dengan 
nilai settlement US$ 295 juta. 
Sejak itu De Beers, juga dila-
rang melakukan beberapa ak-
tivitas bisnis yang melanggar 
hukum antitrust federal dan 
negara bagian AS.

Selama masa restrukturi-
sasi 2000-2004, De Beers me-
likuidasi stok mereka. Ini 
menurunkan harga berlian, 
yang ternyata membawa efek 
positif, yaitu meningginya 
permintaan Asia. Antara ta-
hun 2005-2009, harga berlian 
dunia cukup volatil. Di tahun 
2011, harga berhasil distabil-
kan dan 2013, harga kembali 
menukik ke bawah 15%.

Ternyata kini De Beers 
bermain di Kanada dengan 
menguasai tambang Gahcho 
Kue sebesar 51%. Mountain 
Province Diamond Kanada 
menguasai 49% sisanya. 
Tambang ini terbesar ketujuh 
di dunia dengan memproduk-
si 5 juta karat per tahun. Ini 

memungkinkan market seha-
re De Beers membaik hingga 
40% di tahun 2018. 

Dilema De Beers tidak 
terbatas dari penguasaan 
pangsa pasar, juga dengan 
semakin teredukasinya kon-
sumen. Para konsumen yang 
anti blood diamond alias ber-
lian-berlian hasil konfl ik me-
milih membeli berlian sinte-
tis. Terhitung 1999, Tiffany 
& Co. tidak lagi membeli dari 
De Beers, tapi langsung dari 
Kanada dan lokasi-lokasi 
non-konfl ik dan non-kartel.

Berlian tidak termasuk 
komoditas, seperti emas dan 
perak. Berlian tidak homogen. 
Terlalu heterogen, mengingat 
besar karat dan clarity (kejer-
nihan) amat sangat beragam. 
Bahkan tidak ada dua keping 
berlian mempunyai karat 
dan kejernihan identik. Jadi 
harga sangat dipengaruhi 
permintaan dan positioning 
produk-produk luks.

Apakah De Beers akan 
memasuki pasar berlian sin-
tetis. Sampai artikel ini ditu-
lis, tampaknya para saintis 
De Beers berhasil mencipta-
kan berlian sempurna tanpa 
cacat. Namun, hanya untuk 
perbandingan dengan berlian 
alami. Pasar berlian semakin 
marak dengan berbagai pilih-
an sumber dan keaslian. 
Kompetisi makin sehat.   ■              

Dilema Berlian De Beers

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
bisnis, Berbasis di California

JAKARTA. Sejak tahun lalu, 
kinerja PT Holcim Indonesia 
Tbk belum juga mengembira-
kan, Pendapatan yang terus 
merosot. Sepinya permintaan 
semen menjadi biang anjlok-
nya penjualan emiten berkode 
SMCB ini.

Tak ayal, Holcim harus me-
nelan pil pahit akibat menda-
pati penjualan yang anjlok 
hingga 12,5% atau hanya seni-
lai Rp 2,1 triliun per kuartal I-
2017. Alhasil, Holcim harus 
merugi sebesar Rp 116 miliar.

Memang, apabila merujuk 
data Asosiasi Semen Indone-
sia (ASI), volume penjualan 
semen domestik turun sebe-
sar 11,5%  menjadi 4,5 juta ton 
per April 2017. Bahkan sampai 
kuartal satu tahun ini, pasar 
masih cenderung stagnan de-
ngan penurunan 0,9%.

Direktur Keuangan PT Hol-
cim Indonesia Ali Permadiono 
Sumedi mengakui, perminta-
an semen sedang sepi. Meski 
marak proyek pembangunan 
infrastruktur, Holcim sebagai 
perusahaan non badan usaha 
milik negara (BUMN) terbi-
lang sulit menghadapi kompe-
titor yang merupakan perusa-
haan pelat merah. "Mereka 
pasti mendapatkan keutama-
an, apalagi ada yang namanya 
BUMN bersinergi," ujar keluh  
Ali kepada KONTAN, Rabu 
(24/5).  

Menilik laporan keuangan 
kuartal I-2017, penjualan se-
men SMCB di Jawa menciut 
33% atau hanya Rp 1,2 triliun. 
Namun di luar Jawa naik 52% 
dari Rp 594 miliar menjadi 
Rp 903 miliar. Ini sejalan de-
ngan data ASI yang merilis 
tren penurunan konsumsi se-
men di Jawa sebesar 4,6%  
atau menjadi 7,9 juta sepan-
jang kuartal pertama tahun 

ini. Sementara di Sumatra dan 
Kalimantan justru menunjuk-
kan pertumbuhan positif, ma-
sing-masing tumbuh 3,2% dan 
9,9%, yaitu 3,1 juta ton dan 1 
juta ton. 

Hingga April lalu, perminta-
an semen di Jawa tertekan 
15,6% dibandingkan April ta-
hun lalu, dari 2,8 juta ton men-
jadi 2,4 juta ton saja. "Kami 
kehilangan market share di 
Jawa, karena pasarnya agre-
sif," aku Direktur Keuangan 
PT Holcim Indonesia Mark 
Anatol Schmidt.

Untuk menambal pendapat-
an yang bolong, Holcim men-
cari celah peruntungan lain, 
dengan membidik proyek-
proyek konstruksi. Akhir ta-
hun lalu, mereka menggarap 
proyek trotoar di simpang su-
sun Semanggi yang diperoleh 
dari Bina Marga Jakarta. "Nilai 
proyeknya Rp 30 miliar untuk 
pemasangan beton 3.000 me-
ter kubik," sebut Ali.

Tahun ini, SMCB juga siap 
menggarap perbaikan sejum-
lah jalan di ibukota. Alhasil,  
dari segmen jasa dan kon-
struksi ini memberikan kon-
tribusi yang lumayan bagi 
pendapatan Holcim. Hingga 
kuartal I-2017, sektor ini ter-
bukti tumbuh signifi kan sebe-
sar 20%, dari Rp 44 miliar 
menjadi Rp 53 miliar.

Agung Hidayat

KONTAN/Fransiskus Simbolon 

Permintaan semen sedang sepi. 

Holcim Menyasar 
Proyek Konstruksi

Holcim sulit 
bersaing dengan 
kompetitor yang 

merupakan 
BUMN. 

SEMEN■

JAKARTA. Demi mendong-
krak pendapatan tahun ini, 
PT Martina Berto Tbk telah 
menyiapkan sejumlah opsi. 
Selain terus melakukan efi si-
ensi, perusahaan ini berenca-
na mengerek kapasitas pro-
duksi aerosol dan menjalan-
kan otomatisasi mesin.

Bahkan dalam beberapa ta-
hun ke depan, mereka beren-
cana membangun pabrik ae-
rosol baru. Direktur Produksi 
PT Martina Berto Tbk Kunto 
Widarto mengatakan, penam-
bahan kapasitas produksi ae-
rosol karena produksi saat ini 
yang masih kurang. "Penam-
bahannya sekitar satu juta 
kaleng aerosol per bulan," se-
butnya dalam paparan publik, 
Rabu (24/5). 

Sebelumnya, kapasitas pro-
duksi aerosol emiten berkode 
MBTO di Bursa Efek Indone-
sia  hanya sekitar 18.000 ka-
leng  per bulan. Kunto menya-
takan, MBTO akan memba-
ngun satu pabrik aerosol 
dengan tiga lini produksi. Na-
mun proses pembangunannya 
bertahap dan belum bisa dipu-
blikasikan saat ini. 

Selain itu, Martina Berto 
bakal menjalankan otomatisa-
si mesin. Pertimbangannya, 
dengan cara tersebut diperca-
ya mampu menghemat beban 
produksi hingga 34%. "Mung-
kin investasi produksi tahun 
ini bakal terasa tahun depan," 
terang Kunto.

Unit bisnis  Martha Tilaar 
Group ini juga baru saja mem-
beli lisensi merek dagang pro-
duk haircare Rudy Hadisu-
warno untuk memperluas pe-
netrasi pasar. Mengintip 
laporan keuangan, pembelian  
brand ini telah direalisasikan  

pada tahun 2016 lalu, dengan 
alokasi dana senilai Rp 58 mi-
liar. Upaya lain yang ditempuh 
MBTO untuk menyehatkan 
keuangan perusahaan ini ada-
lah dengan menjajaki peluang 
memperbesar penjualan me-
lalui  e-commerce. 

Direktur Utama PT Martina 
Berto Bryan David Emil men-
jelaskan, pihaknya mulai fo-
kus mengembangkan bisnis 
e-commerce lewat toko online 
milik sendiri. Toko di domain  
marthatilaarshop.com, telah 
eksis tiga tahun belakangan. 

Memang, kontribusi penju-
alan e-commerce tahun lalu 
belum terlalu besar, namun 
tumbuh signifi kan. "Kami ber-
harap  pada tahun depan bisa 

memberikan kontribusi anta-
ra 2%-3% bagi penjualan," im-
buh Bryan.

Tahun ini, MBTO mengang-
garkan belanja modal sekitar 
Rp 64,8 miliar. Dari jumlah itu 
sebanyak Rp 23,8 miliar akan 
diserap untuk maintenance 
mesin dan penambahan pro-
duksi.

Pendapatan turun
Sejatinya, upaya Martina 

Berto tak lain untuk menyia-
sati kondisi pasar kosmetik 
dalam negeri yang masih fl uk-
tuatif. Ini akibat belum pulih-
nya daya beli masyarakat. 
"Kami mendapatkan data dari 
Nielsen, konsumsi 55 kategori 

consumer goods kuartal satu 
ini hanya tumbuh 3,9%," urai 
Bryan.

Berdasarkan laporan ke-
uangan kuartal I-2017, MBTO 
membukukan pendapatan 
Rp 132 miliar, turun 26%  ke-
timbang periode yang sama 
tahun lalu. Laba bersih per-
usahaan ini juga anjlok 89% 
menjadi Rp 832 juta. 

Bryan memproyeksikan, 
penjualan pada kuartal dua  
tampaknya kurang positif lan-
taran Lebaran dan tahun ajar-
an baru yang rentang waktu-
nya berdekatan. "Kemungkin-
an konsumen bakal menahan 
keinginan membeli produk," 
keluhnya.

Meski demikian, perseroan 

ini tetap menargetkan per-
tumbuhan pendapatan yang 
moderat. MBTO mematok 
penjualan di kisaran Rp 750 
miliar. Jika dibandingkan  
pendapatan tahun lalu yang 
sebesar Rp 685 miliar, itu arti-
nya perusahaan ini memasang 
target tumbuh sekitar 9%. 

Pada tahun 2016, pendapat-
an Martina Berto turun tipis 
sebesar 1,3% dari Rp 694 mili-
ar. Sedangkan laba bersih 
tumbuh signifi kan, yakni Rp 
8,8 miliar. Asal tahu saja, di 
2015, perusahaan  ini sempat 
mencetak kerugian Rp 14 mi-
liar. "Tahun lalu kami memang 
melakukan penghematan dari 
segi supply chain dan promo-
si," terang Bryan.                    ■

Kosmetik Dandani Pasar
Daya beli belum pulih, pasar kosmetik dalam negeri masih fluktuatif

Agung Hidayat

Peluncuran Ban

KONTAN/Carolus Agus Waluyo  

Dari kiri : Manajer Produk Pemasaran Goodyear Indonesia Arfi anti Puspitarini, Direktur Pemasaran & Penjualan Herman K 
Kusnadi dan Sales Executive & Trainer, Andreas Sendi saat peluncuran produk baru Goodyear di Jakarta, Rabu (24/5). PT 
Goodyear Indonesia Tbk meluncurkan ban baru Goodyear Wrangler TripleMax untuk kelas mobil Sport Utility Vehicle 
(SUV) serta paket tukar tambah ban diskon selama Ramadhan di 100 toko ban Goodyear seluruh Indonesia.

Gerai

BlueScope-Krakatau Steel 
Memperkuat Kemitraan

JAKARTA. Permintaan baja lapis di Indonesia mencapai 
1.300.000 ton per tahun. Namun produsen baja lapis baru 
hanya biss memenuhi permintaan sekitar 80%. Sebagai 
pelopor pelopor industri pelapis baja di Indonesia, PT NS 
BlueScope Indonesia (BlueScope) menangkap potensi be-
sar pasar industri antara atawa midstream di Indonesia. 

 Maka, perusahaan ini meneken kerjasama pasokan ba-
han baku industri dengan PT Krakatau Steel dalam jangka 
panjang, Rabu (24/5). Presiden Direktur PT NS BlueScope 
Indonesia Simon Linge mengatakan, harmonisasi industri 
hulu, antara dan hilir sangat penting agar rantai nilai indus-
tri baja Indonesia terus bertumbuh dan kuat. "Keberhasilan 
kami dalam mengembangkan bisnis di Indonesia juga tidak 
terlepas dari dukungan Krakatau Steel sebagai pemasok 
utama material kami," katanya.  

Presiden Direktur Krakatau Steel Mas Wigrantoro Roes 
Setiyadi bangga menjadi mitra BlueScope selama 23 tahun 
terakhir. "Kami berharap, akan terus menjadi mitra utama 
dari BlueScope dalam mengembangkan pasar infrastruktur 
dan konstruksi di Indonesia.

Eldo Rafael

Pengusaha Swiss Membidik 
Investasi di Indonesia

JAKARTA. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meng-
ajak sejumlah perusahaan asal Swiss meningkatkan inves-
tasi di Indonesia, sekaligus bermitra dengan pengusaha 
lokal. Hingga kini, industri Swiss yang telah ada di Indone-
sia antara lain sektor farmasi dan kosmetika, olahan susu, 
makanan dan minuman, serta permesinan. "Kami meminta 
agar mereka terus ekspansi karena seiring pemerintah In-
donesia mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi 
yang dapat memudahkan dalam menjalankan bisnis," kata 
Airlangga, dalam keterangan resmi,  kemarin. 

Airlangga bertemu Duta Besar Swiss untuk Indonesia, 
Yvonne Bauman, dan delegasi pengusaha Swiss, Rabu 
(24/5). Kemperin mencatat, empat tahun terakhir, investasi 
Swiss di Indonesia telah mencapai US$ 4,5 miliar. 

Bauman menyatakan, Indonesia memiliki potensi pasar 
cukup menggiurkan karena dengan jumlah penduduk yang 
besar. "Wajar, jika banyak negara tertarik menjalin kerjasa-
ma, termasuk Swiss," ucapnya.

Apalagi, peringkat investment grade yang diberikan S&P 
bisa mendongkrak aliran dana investasi asing ke Indonesia. 
Saat ini, ada 150 korporasi Swiss beroperasi di Indonesia. 

Eldo Rafael


