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LCGC akan bertahan hingga akhir tahun dan 
bisa naik 25%.
Jongkie Sugiarto, Ketua I Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia

■MANUFAKTUR

Anda pasti mengenal 
sandal jepit warna-
warni asal Sao Paulo, 

Brasil bernama Havaianas. 
Arti kata ini adalah Hawaii-
an dalam Bahasa Portugis. 
Jika Anda sedang menuju 
food court di Plaza Senayan 
Jakarta, peritel itu ada di se-
belah kanan dari eskalator. 

Bulan Juli kemarin, Ha-
vaianas diakuisisi oleh tiga 
grup bank Brasil dari pemilik 
lama, Alpargatas J&F Group 
sebesar US$ 1.1 miliar. Tiga 
grup ini termasuk Itau Uni-
banco dan Cambuhy. 

Alpargatas sendiri juga 
memiliki Mizuno dan Osklen. 
Konteks akuisisi adalah da-
lam rangka mengelola keka-
yaan keluarga Batista akibat 
skandal korupsi. 

Yang menarik dari kasus 
Havaianas adalah ekspansi-
nya yang luar biasa dan ba-
gaimana produk yang sepele 
ini menjadi legendaris. Dan 
Havaianas adalah merek asal 
Brasil pertama yang menca-
pai ketenaran global.

Penerimaan pasar atas 
sandal jepit warna-warni 
tersebut sangat baik: seba-
nyak 200 juta pasang terjual 
setiap tahun. Bisa dipahami 
mengingat negara-negara 
tropis dan kepulauan sangat 
menyukainya. Juga di nega-
ra-negara empat musim yang 

sedang mengalami musim 
panas.

Saking populernya, di 
Brasil semua sendal jepit di-
sebut havaianas. Sebagaima-
na kita menyebut Google saja 
ketika menyebut pencarian 
online. Padahal bisa saja 
yang dipakai search engine 
lain.

Merek Havaianas ini di-
luncurkan awal 1960-an. De-
sainnya terinspirasi  sandal 
zori Jepang yang dasarnya 
terbuat dari ranting beras. 

Jadi, merek ini asli asal 
Brasil, bernama "Hawaii" 
dalam Bahasa Portugis dan 
desainnya berasal dari ide 
sandal Jepang. Ada empat 
kultur saling berkaitan. Ini 
merupakan aset luar biasa.

Dengan harga per pasang 
US$ 25-US$ 200-an, produk 
menyasar ini kelas menengah 
ke atas, apalagi yang ditaburi 
kristal Swarovski.  Padahal, 
dari sejarahnya, sandal jepit 
merupakan alas kaki para 
buruh kasar perkebunan di 
Brasil. 

Dari tahun 1960-an hing-
ga 1990 awal, merek ini se-
makin menukik ke bawah. 
Tapi reposisi ke kelas mene-
gah tampaknya berhasil de-
ngan desain-desain funky 
dan harga yang dilipatgan-
dakan. Hingga  tahun 2007, 
Havaianas masih membidik 

pasar lokal Brasil. Pangsa 
pasarnya mencapai 85% pa-
sar domestik. 

Di tahun 2008, CEO Al-
partagas Marcio Luiz Simoes 
Utsch memutuskan menjadi-
kan Havaianas merek inter-
nasional pertama asal Brasil. 
Dan tampaknya ia sangat 
berhasil.

Tidak sampai sepuluh ta-
hun kemudian, omzet Alpar-
gatas, pemilik merek Havaia-
nas mencapai US$ 1,31 mili-
ar di akhir tahun 2016. 
Penjualan di Brasil sebagai 
efek positif Olimpiade Brasil 
tahun 2016 meningkat 12% 
dengan total sebesar US$ 845 
juta.

Bagaimana strategi Ha-
vaianas hingga mampu men-
jadikan alas kaki buruh per-
kebunan hingga menjadi tren 
fesyen kelas dunia? Havaia-
nas juga mempunyai prestasi 
keren sebagai merek asli asal 
Brazil pertama dan dari ne-
gara emerging market yang 
dikenal seantero dunia. Bia-
sanya, merek-merek kelas 
menengah atas berasal dari 
Amerika Serikat dan Eropa. 

Pertama, aset kultural.
Penggunaan desain sandal 
jepit asal Jepang zori meru-
pakan pilihan jitu. Selain 
universal dan simpel, proses 
produksi juga tidak terlalu 
rumit. Selain itu namanya 
sangat menonjolkan elemen 
yang hendak ditonjolkan: 
santai dan tropikal.

Kedua, aset desain. Berba-
gai variasi desain diterap-
kan, seperti sandal jepit de-
ngan penutup untuk diguna-
kan di tempat dingin, dengan 
ikatan di pergelangan kaki, 
dan desain khusus dengan 
berlian untuk fashion show 
istimewa. Berbagai merchan-
dise juga ditawarkan.

Ketiga, aset selebriti. Para 
selebriti seperti Miley Cyrus, 
Jennifer Aniston, Selena Go-
mez, Sienna Miller dan Gyw-
neth Paltrow termasuk peng-
gemar setia. Mereka sering 
dipergoki memakai sandal 

ini ketika bercengkerama di 
pantai. Tabloid-tabloid gosip 
punya andil dalam membe-
sarkan nama Havaianas.

Keempat, peka akan tren 
sebelum menjadi tren. Ini ke-
kuatan tim desain mereka 
yang merupakan kekuatan 
terbesar. Bertarung dengan 
merek-merek seperti Crocs, 
Rip Curl dan Quicksilver, 
mereka perlu sangat peka 
akan perubahan tren, sehing-
ga pasar dikuasai sebelum 
ter-saturasi.

Kelima, aset pemasaran. 
Pesan hidup santai, sederha-
na dan penuh warna terpan-
car jelas dari setiap pasang 
yang terjual. Namun mereka 
sangat berhati-hati tidak me-
masarkan Havaianas di an-
tara para mahasiswa. Jadilah 
Havaianas dipasarkan seja-
jar dengan Jean Paul Gaultier 
dan Lacoste di pasar fesyen 
luks Paris.

Yang menarik dari distri-
busi produk adalah pilihan 
menjalankan operasi sendiri 
dibantu oleh lima kantor ker-
ja dan 18 distributor. Dan 
manufaktur Havaianas ma-
sih ditangani di Brasil. Mere-
ka pernah mencoba di luar 
Brasil, tapi tidak disukai  pa-
sar. Konsistensi kualitas dan 
desain unik merupakan kun-
ci sukses dan kelanggengan 
merek.                  ■

Havaianas, Sandal Jepit US$ 1 MiliarHavaianas, Sandal Jepit US$ 1 Miliar

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

JAKARTA. Penjualan mobil 
murah ramah lingkungan atau 
low cost green car (LCGC) 
diprediksi masih akan terus 
tumbuh. Kondisi ini tercermin 
dari penjualan mobil LCGC 
periode Januari-Juli pada ta-
hun ini, yang menunjukkan 
tren peningkatan cukup signi-
fi kan.  

Mengutip data Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), penju-
alan mobil segmen LCGC ter-
catat sebanyak 141.501 unit. 
Jumlah ini tumbuh sekitar 
35,79% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu, seba-
nyak 104.202 unit. 

Ketua I Gaikindo Jongkie 
Sugiarto mengatakan, pangsa 
pasar mobil LCGC hingga 
akhir tahun akan terus melaju. 
“LCGC sukses besar dan akan 
bertahan hingga akhir tahun. 
Dan bisa naik 25%,” kata Jong-
kie, Kamis (24/8).

Setidaknya, ada tiga faktor 
yang menyebabkan mobil 
LCGC laku di pasaran. Selain 
harga beli yang relatif terjang-
kau oleh banyak kalangan dan 
desainnya yang menarik, alas-
an lain masyarakat membeli 
mobil LCGC ini lantaran he-
mat bahan bakar dan ramah 
lingkungan.

Berdasar pantauan Gaikin-
do, penjualan mobil LCGC 
paling banyak berada di luar 
Jakarta. "Di Jakarta tidak ba-
nyak masyarakat yang meng-
gunakan mobil LCGC," ujar 
Jongkie.

Executive General Manager 
PT Toyota Astra Motor Fran-
siskus Soerjopranoto menga-
mini bahwa penjualan mobil 
segmen LCGC sedang meng-
alami peningkatan. Adapun 
jenis mobil yang paling ba-
nyak diburu adalah model 
entry multipurpose vehicle 
(MPV). 

Karakteristik masyarakat 
Indonesia yang lebih menyu-
kai kendaraan dengan kapasi-
tas penumpang lebih banyak 

menjadi pendorong penjualan 
mobil model multiguna ini. 
"Segmen entry MPV mening-
kat hampir empat kali lipat 
dibandingkan periode yang 
sama di tahun sebelumnya,” 
jelas Franciscus.

Total penjualan LCGC To-
yota untuk model Agya dan 
Calya pada Januari-Juli 2017 
mencapai 65.810 unit. Dengan 
jumlah tersebut, pangsa pasar  
dari kedua mobil LCGC kelu-
aran Toyota Astra Motor men-
capai lebih dari 46%. 

Tak heran bila sampai saat 

ini mobil LCGC turut berkon-
tribusi besar terhadap penju-
alan total mobil Toyota Astra 
Motor. “Kedua produk ini 
(Agya dan Calya) memberikan 
kontribusi yang cukup signifi -
kan terhadap total penjualan 
Toyota, yaitu sekitar 29%,” 
kata Franciscus.

Franciscus menaruh harap-
an, cerahnya penjualan mobil 
LCGC pada periode Januari-
Juli akan terus bertahan hing-
ga akhir tahun 2017. Ia juga 
berharap, sepanjang tahun 
2017 ini dapat memberikan 
kontribusi terhadap pencapai-
an pangsa pasar dari total 
penjualan mobil Toyota hing-
ga sebesar 35%.

Sekadar catatan, periode 
Januari-Juli tahun ini pering-
kat pertama penjualan mobil 
LCGC terbanyak ditempati 
oleh Toyota Calya sebanyak 
46.167 unit. Kemudian menyu-
sul Honda Satya 23.430 unit, 
dan Daihatsu Sigra 22.820 unit 
(lihat tabel).

Agatha C. Pascal

KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Total penjualan LCGC Toyota untuk model Agya dan Calya 
pada Januari-Juli 2017 mencapai 65.810 unit.

Penjualan LCGC 
Melaju Kencang

Selain harga, 
alasan pembelian 

mobil LCGC 
karena desain 

dan hemat. 

PENJUALAN MOBIL ■

JAKARTA. Dalam dua tahun 
terakhir, produksi berlebih 
atau oversupply produksi se-
men dalam negeri semakin 
meningkat. Produksi semen 
dalam negeri sebanyak 106 
juta ton per tahun, tidak seim-
bang dengan jumlah penye-
rapan, yang hanya 63 juta ton 
per tahun. 

Agar kondisi ini tidak terus 
berlanjut Asosiasi Semen In-
donesia (ASI) mengusulkan 
kepada pemerintah agar me-
lakukan moratorium atau 
penghentian sementara pem-
bangunan pabrik semen baru 
di tanah air.  Moratorium pe-
nerbitan izin baru pabrik se-
men ini agar utilisasi pabrik 
yang telah ada lebih optimal. 

ASI sendiri sudah menyurati 
pemerintah agar melakukan 
moratorium izin baru. "Namun 
pabrik yang sudah terlanjur 
mendapatkan izin, ya dilanjut-
kan saja," ujar Ketua ASI Wi-
dodo Santoso, Kamis (24/8).

Kelebihan produksi semen 
ini berawal sejak tahun 2014 
silam. Di tahun tersebut ba-
nyaknya pengusaha semen 
lokal berebut ekspansi pem-
bangunan pabrik baru. Aki-
batnya, pada tahun 2015 ba-
nyak pabrik semen bermun-
culan.  

Konsumsi semen domestik 
pada Juli 2017 terhitung sebe-
sar 5,59 juta ton meningkat 
sebesar 54,5% year on year 
(yoy). Sementara di bulan 
Juni, konsumsi semen menu-
run 26,8% ke angka 3,73 juta 
ton. 

Secara keseluruhan, per-
mintaan semen pada periode 
Januari-Juli 2017 tercatat se-
banyak 34,6 juta ton. Jumlah 
ini meningkat tipis sebesar 

4,4% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu.

Berdasarkan perhitungan 
ASI, rata-rata kenaikan per-
mintaan semen dalam negeri 
sekitar  5% atau 3 juta ton per 
tahun. Sehingga, untuk men-
capai titik keseimbangan an-
tara kapasitas produksi dan 
permintaan baru, akan terca-
pai dalam kurun waktu 10 ta-
hun. 

Menurunkan harga
Akibat oversupply, harga 

semen menurun rata-rata 8%-
10% per tahun.  Sekadar men-
contohkan. Harga semen di 
Pulau Jawa pada akhir 2015 
tercatat Rp 70.000 per sak. 

Sedangkan pada semester I-
2017, harga semen turun men-
jadi Rp 55.000-Rp 60.000 per 
sak.

Penurunan harga semen ini 

dialami oleh PT Indocement 
Tunggal Prakasa Tbk. Akibat-
nya efi siensi produksi menjadi 
pilihan emiten berkode saham 
INTP di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) ini  agar dapat bertahan 
pada konsidi ini. "Kami hanya 
menggunakan lini produksi 
yang efi sien serta mematikan 
sementara beberapa pabrik 
lama, seperti pabrik P1," te-
rang Christian Kartawijaya, 
Direktur Utama Indocement 
Tunggal Prakasa.     ■

Industri Semen Loyo
Titik keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan akan terjadi 10 tahun mendatang

Siti Magfi rah, 
Agung Hidayat

Peluncuran Aplikasi GraPARI Virtual

KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Model menunjukan aplikasi GraPARI Virtual Telkomsel di sela-sela peluncuran di Jakarta, Kamis (24/08). Layanan mandiri 
yang diakses oleh pelanggan melalui berbagai social chat platform, yakni LINE, Facebook Messenger dan Telegram ini 
diharapkan memberikan pengalaman mobile digital lifestyle terbaik kepada para pengguna Telkomsel.

Gerai

Triwulan II-2017, Industri 
Logam Tumbuh 7,5% 

JAKARTA. Industri logam mencatatkan pertumbuhan se-
besar 7,5% di triwulan II-2017. Pencapaian ini merupakan 
yang tertinggi dibandingkan sektor manufaktur lain. Na-
mun, industri ini masih harus menghadapi tantangan yang 
berat di tengah membanjirnya produk logam impor dengan 
harga jual yang lebih murah.  

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan 
Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian (Kemen-
perin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, perlu ada 
langkah keberpihakan dari pemerintah melalui program 
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Dengan kebijakan itu penggunaan produk dalam negeri 
semakin terjaga. “Upaya strategis ini memberikan dukung-
an agar menjadi pemicu penggunaan produk logam lokal, 
terutama terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh 
APBN,” kata Putu dalam siaran pers, Kamis (23/8).

Program P3DN diharapkan juga mendorong masyarakat 
maupun badan usaha supaya lebih menggunakan produk 
dalam negeri. Lalu memberdayakan industri dalam negeri 
melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi keter-
gantungan produk impor dan meningkatkan nilai tambah 
di dalam negeri.

Selain itu, Kemenperin terus menggalakkan program 
implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga 
saat ini, produk industri logam sebagian besar SNI sukare-
la dan sekitar 27 SNI wajib.

Handoyo

Penjualan Mobil Segmen LCGC

Produsen Model Januari-Juli
2017

Januari-Juli
2016

Toyota Calya 46.167 2.292
Honda Satya 23.430 14.496
Daihatsu Sigra 22.820 2.014
Daihatsu Ayla 20.151 27.784
Toyota Agya 19.643 30.562
Datsun Go+ & Go 5.780 20.981
Suzuki Wagon R 3.510 3.510
Total 141.501 104.202

Sumber: Gaikindo

Kondisi Pasar Semen 
di Indonesia 2016
Kapasitas Terpasang Pabrik  106.3 mt
Kapasitas Produksi 74 mt
Pertumbuhan Penjualan Domestik  5%
Utilisasi domestik  70%
Suplai 
Domestik  69 mt
Ekspor 5 mt
Impor 3 mt
Sumber: Presentasi PT Semen Indonesia

Kapasitas Terpasang Pabrik Semen
(Dalam juta metrik ton/mt)

Semen Indonesia Group 35,5
Indocement TP 24,9
Lafarge Holcim Indonesia  14,5
Semen Merah Putih 7,5
Semen Bosowa 7
Semen Anhui Conch  4,5
Semen Baturaja  3,8
Semen Pan Asia  1,9
Siam Cement Group  1,8
Semen Jui Shin  1,5
Semen Serang (Haohan) 1,2
Semen Jakarta  1
Semen Hippo (Sun Fook)  0,6
Semen Kupang  0,3
Semen Puger  0,3


