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Pelaku industri farmasi banyak yang mulai
mengembangkan produk herbal dan jamu.
Dwi Ranny Pertiwi Zarman,
Ketua GP Jamu
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Industri Jamu Kian Singset
Banyak perusahaan farmasi mengembangkan produk herbal dan jamu
Eldo Rafael, Agung
Hidayat, Agatha Pascal
JAKARTA. Industri obat-obatan herbal seperti jamu, diyakini masih memiliki prospek
menjanjikan. Apalagi, saat ini
tren masyarakat banyak memilih menggunakan obat-obatan alami dibanding obat kimiawi.
Tak heran, potensialnya
pangsa pasar obat herbal ini
memicu pelaku industri farmasi berbondong-bondong
ke sektor ini dan berlomba
memproduksi varian produk
baru. Presiden Direktur PT
Kalbe Farma Tbk Vidjongtius
mengatakan, bisnis obat herbal dan jamu yang semakin
terbuka menyebabkan Kalbe
Farma terus mengeluarkan
varian produk baru untuk
memperkuat penjualan.
Produk-produk yang dimaksud antara lain obat untuk
batuk, dan masuk angin.
"Kami mulai dengan beberapa
produk seperti Komix herbal,
Bejo Bintang Toedjoe Masuk
Angin, Woods Herbal, dan
lainnya," kata Vidjongtius,
saat dihubungi KONTAN, Kamis (3/8).
Secara total, kapasitas produksi obat berbasis herbal
dari emiten berkode saham
KLBF di Bursa Efek Indonesia
(BEI) ini mencapai 50 juta sacet per bulan. Melihat respons
yang baik di masyarakat, tidak
menutup kemungkinan produksi dapat lebih dikembangkan lagi.

Farma, emiten berkode saham
MBTO di BEI ini merencanakan penambahan dua jenis
varian obat herbal dalam bentuk sacet dan siap minum.
Unit Head Herbal Division
Martina Berto Bernard T.
Widjaja mengatakan, persaingan bisnis produk herbal
dan jamu cukup sesak dengan
masuknya pemain-pemain
baru. "Dengan masuknya pendatang baru pada suatu industri secara otomatis akan mempengaruhi peta persaingan
dan market share," terang
Bernard.
Ketua Gabungan Pengusaha
Jamu dan Obat Tradisional
Indonesia (GP Jamu) Dwi
Ranny Pertiwi Zarman mengatakan, telah banyak pelaku

industri farmasi yang mengembangkan produk herbal
termasuk jamu. Akibatnya,
banyak industri jamu kecil
tersisih. "Industri jamu kecil
mau tidak mau harus berkompetisi dengan pemain besar,"
kata Dwi.
Analis Binaartha Parama
Sekuritas Reza Priyambada
mengatakan, persaingan bisnis obat-obatan herbal dan
jamu masih ketat dan sulit
berkembang. Apalagi jenis
produk yang ditawarkan relatif sama, contohnya adalah
minuman kesegaran. "Mereka
memiliki judul yang sama, yaitu minuman kesegaran. Namun pasar yang didapatkan
terbatas karena banyak produk saingannya," katanya. ■

Kinerja Produsen Obat Herbal
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Semester I 2017
Semester I2016
Kas dan setara kas
714,61
740,90
Liabilitas
185,69
218,48
Ekuitas
2.618
2.685
Penjualan
1.209
1.297
Laba bersih*
244,96
265,15

Kas dan setara kas
Liabilitas
Ekuitas
Penjualan
Laba bersih*

PT Martina Berto Tbk
Semester I 2017
10,36
303,02
444,23
299,53
3.430

Keterangan: Dalam Rp miliar, *laba
tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Semester I 2016
7,14
283,35
442,40
333,86
8.244
Sumber: Bursa Efek Indonesia

Mengembangkan Batik Lokal

S

Penjualan Mobil BMW
dan Mini Tumbuh 17%
JAKARTA. Walaupun pasar otomotif roda empat tengah
lesu, pabrikan mobil premium asal Jerman BMW dan Mini
mencatatkan pertumbuhan penjualan positif. Lihat saja,
periode Januari-Juli tahun ini, penjualan BMW dan Mini
mengalami pertumbuhan 17% dibanding periode yang sama
tahun lalu menjadi 1.595 unit.
Vice President Corporate Communications BMW Group
Indonesia Jodie O’tania mengatakan, dalam tujuh bulan
pertama tahun ini, penjualan mobil BMW tumbuh 11% menjadi 1.329 unit bila dibandingkan periode yang sama tahun
lalu. Sementara itu, mobil Mini tercatat meraih penjualan
sebanyak 266 unit atau naik 56% dari periode tahun lalu.
Pencapaian kinerja penjualan, kata Jodie berpromosi, lantaran BMW Indonesia selalu memberikan produk dan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya.
Menurutnya, salah satu pemberi kontribusi pertumbuhan penjualan perusahaan ini bersumber dari segmen sedan,
terutama BMW Seri 7 yang baru saja diluncurkan.
"Pencapaian ini didukung oleh komitmen dan visi perusahaan dalam terus menghadirkan inovasi termutakhir
dan teknologi terdepan di setiap line-up produk kendaraan
BMW Group Indonesia," kata Jodie saat dihubungi KONTAN, Kamis (3/8).
Sekadar catatan, secara nasional, pada semester I-2017
total penjualan mobil mengalami peningkatan tipis. Total
penjualan mobil nasional pada enam bulan pertama tahun
2017 ini hanya sebanyak 534.288 unit. Angka ini naik tipis
yakni hanya 2,13% dibanding periode yang sama tahun lalu
sebanyak 523.130 unit.

Penjualan Mobil Lesu,
Bisnis V-Kool Temaram

ANTARA/Anis Efizudin

Seorang mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membatik pada Batik Expo di Kelurahan Manding,
Temanggung, Jateng, Kamis (3/8). Kegiatan tersebut merupakan program KKN Tematik Undip 2017 yang bertujuan
mengangkat potensi batik lokal Temanggungan yang mempunyai banyak keunggulan ke pasar yang lebih luas.

Rahasia Delapan Juta Produk Wayfair
alah satu peritel dunia
maya paling sukses
adalah Wayfair.com.
Nama ini mungkin kurang
terdengar di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat (AS).
Namun data korporat ini
mencengangkan Dan ini dimulai dengan filosofi luar
biasa: menjadi besar secepat
mungkin.
Wayfair.com telah menemukan kunci hacking the
growth hingga menawarkan
lebih dari 8 juta produk furnitur dan alat-alat rumah
tangga melalui toko online
sederhana. Ya, siapa menduga peritel online ini menawarkan lebih dari 8 juta produk?
Bagaimana dengan logistiknya? Seberapa besar gudang penyimpanan perusahaan ini?
Mari kita simak sejarahnya. Steve Conine dan Niraj
Shah adalah dua siswa SMA
yang mengikuti program musim panas di Cornell University. Setelah lulus SMA, mereka sama-sama melanjutkan
studi jurusan engineering dan
menjadi sahabat. Mereka juga
tinggal di asrama mahasiswa
yang sama.
Mereka sama-sama mengambil kelas kewirausahaan
dan berniat memulai bisnis
yang berhubungan dengan

Gerai

Eldo Rafael

Bersaing ketat
Produsen obat-obatan herbal dan jamu lain yang mengendus potensi menjanjikan
dari bisnis ini adalah PT Martina Berto Tbk. Seperti Kalbe
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teknologi. Di tahun 2002, dengan bujet minim, mereka
memulai bisnis di kamar tidur Steve.
Mereka berdua mempelajari algoritma internet dan
mengenali kebutuhan pasar
cukup besar untuk rak stereo.
Dalam waktu singkat, mereka
membangun satu website
penjualan rak, lemari dan
dekorasi interior rumah. Dari
satu website, bisnis mereka
tumbuh menjadi 250 website.
Kesulitan mengelola 250
situs, mereka menggabungkan semua situs ke dalam
satu mega situs yakni Wayfair.com pada tahun 2011.
Setahun kemudian, mereka
berhasil mendapatkan omzet
sebesar US$ 600 juta.
Angka ini segera dilampaui dalam sekejap. Di tahun
2015 lalu, Wayfair mengantongi omzet bersih sebesar
US$ 2,25 miliar. Kemudian
pada akhir bulan Maret 2017
lalu, omzet bersih perusahaan
ini sudah sekitar US$ 3,59
miliar.
Bagaimana bisa tumbuh
sangat cepat? Kuncinya, menampung 10.000 supplier
yang mensuplai hingga 8
juta produk bagi lima merek
Wayfair. Kelima merek itu
adalah AllModern, Birch
Lane, DwellStudio serta Joss

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
& Main.
Delapan juta produk tersebut ditangani oleh 5.700
pegawai di kantor pusat di
Boston, Massachusetts. Produk-produk mereka dikirim
ke seluruh penjuru AS dan
Eropa.
Mungkin Anda kembali
bertanya, bagaimana caramengatur stok yang luar biasa banyak tersebut? Dengan
dropshipping.
Dropshipping. Ini adalah
suatu model bisnis, si peritel
hanya menjual produk dengan harga ritel. Sedangkan
logistik, penyimpanan dan
pengiriman dilakukan supplier.

Jadi, Wayfair hanya menjual dengan berbagai cara.
Lalu menerima order, menservis pelanggan dan mengirimkan berbagai order ke
supplier.
Model bisnis ini pernah
dipakai Zappos.com yang didirikan oleh Tony Hsieh. Ia
dikenal sebagai penulis buku
best seller Delivering Happiness. Di awal pendirian Amazon, gurita raksasa ini juga
pernah menggunakan sistem
dropshipping demi menghemat biaya penyimpanan mereka.
Kelebihan model bisnis
ini, jumlah produk fantastis
tanpa khawatir akan penyimpanan, logistik dan pengiriman. Juga menghemat biaya operasional, karena kegiatan berkisar di ranah
pemasaran dan outreach
pada branding.
Namun, kontra bisnis ini
cukup jelas, yakni monitor
pengiriman dan pengawasan
supplier terbatas. Bila terjadi
kesalahan pengiriman, maka
customer akan melayangkan
komplain ke peritel, bukan ke
supplier.
Pengecekan kualitas produk yang hendak dikirim
juga tidak dapat dipastikan
oleh para ritel. Ini berada di
dalam ranah supplier.
Jadi, jelas hubungan erat

peritel dan supplier harus diperhatikan agar timbul respek
dan saling pengertian. Sukses
kedua pihak bertumpu pada
kerjasama ini.
Ini penting agar solusi
segera diaplikasikan ketika
masalah terjadi. Dengan memiliki sebanyak 10.000 supplier, bisa dibayangkan rumitnya hubungan tersebut
harus dijaga.
Penggunaan model bisnis
dropshipping untuk bisnis ecommerce salah satu kiat paling menggiurkan. Ini karena
pertumbuhan bisnis bisa
meroket dalam beberapa bulan.
Model bisnis marketplace
sangat mengandalkan word
of mouth dan kepercayaan
supplier akan platform yang
ditawarkan peritel. Ini perlu
proses dan waktu yang cukup
lama.
Model dropshipping menggurita dalam sekejap, sepanjang aktivitas pemasaran dijalankan dengan konsisten.
Sepanjang supplier dan produk berstandar tinggi, model
bisnis ini mempercepat ekspansi.
Namun para peritel perlu
siap-siap dengan biaya pemasaran yang tinggi serta
membangun hubungan baik
dengan para supplier. Silakan
dicoba
■

JAKARTA. Penjualan kaca film PT V-Kool Indo Lestari lesu.
Kondisi ini merupakan imbas penjualan mobil di dalam
negeri yang kurang kencang hingga separuh pertama tahun
ini.
Vice President V-Kool Indo Lestari Linda Widjaja tidak
menampik kondisi itu, maka target penjualan kaca film tidak dipasang terlalu muluk. "Kami mengharapkan penjualan bisa naik 2% sampai 3%. Tahun lalu peningkatan sekitar
2% hingga 4%," kata Linda, Kamis (3/8).
Sebagai informasi, importir kaca dari Amerika Serikat
(AS) ini menganut skema penjualan secara business to
bussiness (B2B) dengan Agen Pemegang Merk (APM).
Adapun merek kendaraan yang sudah bekerjasama adalah
mobil-mobil Jepang, seperti Mitsubishi, Toyota, Nissan
hingga produk dari Eropa.
Tak ingin bisnis kaca film semakin buram, V-Kool terus
berusaha menggenjot penjualan. Salah satu langkah dalam
waktu dekat ini adalah meramaikan pameran otomotif seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).
Sebagai informasi, saat ini V-Kool Indo Lestari telah memiliki sebanyak 59 diler yang penyebarannya merata di
seluruh Indonesia. Linda mengklaim, saat ini di bisnis kaca
film V-Kool merupakan pemimpin pasar di negeri ini.
Sebelumnya, Gabungan Industri Otomotif Indonesia
(Gaikindo) memprediksi, penjualan mobil pada tahun ini
tidak akan melonjak terlalu signifikan. Gaikindo memperkirakan penjualan mobil hanya akan meningkat tipis sekitar 5% dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan catatan
Gaikindo, penjualan mobil sepanjang tahun lalu adalah
1,06 juta unit.
Eldo Rafael

Info Tender & Lelang
Pekerjaan di BPOM

Satuan kerja: Universitas Gadjah
Mada
■ Nama lelang: tambah daya listrik Bidang/sub. bidang: pekerjaan
Instansi: Badan Pengawas Obat dan konstruksi/ pekerjaan jasa
Makanan (Kode Lelang: 2399191) pelaksanaan untuk konstruksi
Satuan kerja: Balai Besar POM di
bangunan pendidikan (BG007)
Pekan Baru
yang masih berlaku
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
Klasifikasi: non kecil
konstruksi/ (EL007) Jasa pelaksana Nilai pagu paket: Rp
instalasi jaringan distribusi tenaga
58.100.000.000,00
listrik tegangan rendah dan (EL010) Nilai HPS paket: Rp
jasa pelaksana instalasi tenaga listrik 57.001.844.000,00
gedung dan pabrik yang masih
Anggaran: Lainnya
berlaku
Klasifikasi: kecil
Pendaftaran:
Nilai pagu paket: Rp
Kamis, 27 Juli – Selasa, 8 Agustus
1.404.614.000,00
2017 melalui https://lpse.ugm.ac.
Nilai HPS paket: Rp
id/eproc/
1.403.774.000,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran:
Jumat, 21 Juli – Selasa, 8 Agustus
2017 melalui http://lpse.pom.go.
id/eproc4

Pekerjaan di
Kementerian Dalam
Negeri

■ Nama lelang: lokalatih peningkatan kapasitas provinsi untuk
penyusunan RAD AMPL bagi
Pekerjaan di
Kabupaten Baru (EO)
Instansi: Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Sosial
■ Nama lelang: pengadaan barang (Kode Lelang: 2117105)
Satuan kerja: Ditjen Bina Pembabantuan kid ware dan family kit
ngunan Daerah
tahun 2017
Instansi: Kementerian Sosial (Kode Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
sesuai bidang pekerjaan yang masih
Lelang: 1429323)
Satuan kerja: Direktorat Perlindung- berlaku
Klasifikasi: kecil dan non kecil
an Sosial Korban Bencana Alam
Nilai pagu paket: Rp
Bidang/sub. bidang: pengadaan
1.930.953.000,00
barang/ barang keperluan rumah
Nilai HPS paket: Rp
tangga (4649) dan bidang
perdagangan besar tekstil, pakaian 1.930.953.000,00
Anggaran: APBN
dan alas kaki (4641) yang masih
berlaku
■ Nama lelang: workshop
Klasifikasi: non kecil
peningkatan kapasitas provinsi
Nilai pagu paket: Rp
untuk review RAD-AMPL bagi
8.500.000.000,00
Kabupaten Lama (EO)
Nilai HPS paket: Rp
Instansi: Kementerian Dalam Negeri
8.496.686.000,00
(Kode Lelang: 2119105)
Anggaran: APBN
Satuan kerja: Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Pendaftaran:
Jumat, 21 Juli – Minggu, 6 Agustus Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
sesuai bidang pekerjaan yang masih
2017 melalui http://lpse.kemsos.
berlaku
go.id/eproc4
Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp
Pekerjaan di
1.912.640.000,00
Universitas Gadjah
HPS paket: Rp1.912.640.000,00
Anggaran: APBN
Mada
■ Nama lelang: pembangunan
Pendaftaran:
gedung A Fakultas Hukum
Jumat, 28 Juli – Jumat, 18 Agustus
Universitas Gadjah Mada
2017 melalui http://lpse.
Agency: ULP Universitas Gadjah
kemendagri.go.id/eproc4
Mada (Kode Lelang: 954303)

