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Lonjakan terjadi jika daya beli meningkat 
dan ada perkembangan teknologi baru.
Ali Soebroto, Ketua Asosiasi Industri 
Perangkat Telematika Indonesia

■MANUFAKTUR

Vertu Corporation Ltd. 
yang dikenal dengan 
smartphone tercantik di 

dunia yang dihiasi berlian, 
safir, titanium, emas, dan 
berbagai logam mulia dan 
batu permata telah dilikuida-
si  atas keputusan Pengadilan 
Tinggi Inggris Raya. Defi sit 
pembukuan Vertu yang dite-
mukan sebesar £ 128 juta. 
Sedangkan yang hendak diba-
yarkan hanya sebesar £ 1,9 
juta. Rencana penyelamatan 
gagal, sehingga 200 pekerja 
terkena pemutusan hubungan 
kerja (PHK).

Vertu berada di bawah 
kepemilikan Murat Hakan 
Uzan, seorang pebisnis Turki 
berbasis di Paris. Sebelum-
nya, Vertu dimiliki oleh Go-
din Holdings yang berbasis di 
Tiongkok. Hingga artikel ini 
ditulis, Uzan masih meme-
gang kepemilikan merek Ver-
tu, lisensi teknologinya mau-
pun desain. 

Vertu berpusat di Church 
Crookham, kota kecil di dae-
rah Hampshire, Inggris. Fa-
silitas manufaktur ini dija-
lankan oleh para perajin ta-
ngan super ahli dalam 
kerajinan perhiasan logam 
mulai dan batu permata. Se-
panjang sejarah perjalanan 
bisnis Vertu sejak pendirian 
tahun 1998, telah diproduksi 
sekitar setengah juta unit. 

Tahun 1998, Nokia men-
dirikan unit bisnis Vertu 
yang kemudian diakuisisi 
oleh private equity EQT di ta-
hun 2012. Nokia masih me-
megang 10% kepemilikan. 
Kemudian di tahun 2015, 
Godin Holdings dari China 
mengambil alih.

Bagaimana kisah Vertu 
mendaki bisnis telepon geng-
gam kelas dunia dengan niche 
mikro para miliarder?  Sejak 
diakuisisi oleh EQT, produser 
telepon genggam cantik ini 
dijual di 500 peritel di 66 
negara, termasuk 70 yang 
dimiliki dan dijalankan lang-
sung oleh perusahaan ini. 

Yang menarik, jumlah 
customer mereka mencapai 
350.000 individu berkantong 
tebal. Vertu juga mempekerja-
kan 1.000 perajin.

Konsep telepon genggam 
luks Vertu dimulai dengan 
ide jam tangan seharga mo-
bil. Kalau ada yang memakai 
j a m  t a n g a n  s e h a r g a  
US$ 20.000, mengapa tidak 
menggunakan ponsel seharga 
serupa pula? Jadi, jelas ada 
pasar untuk ponsel kelas 
luks.

Koleksi Vertu pertama di-
luncurkan pada tahun 2002 
silam dan koleksi spesial se-
tahun berikutnya. Adapun 
model Signature diluncurkan 
dengan hiasan batu rubi seki-

tar lima karat. 
Model Ascent didesain le-

bih ringan dan tahan lama 
dengan bahan dasar alumini-
um dan titanium. Dihiasi  
ban terbuat dari kulit dan 
karet yang divulkanisasi.

Seri smartphone pertama 
diluncurkan tahun 2010 de-
ngan Constellation Quest, 
lengkap dengan qwerty keybo-
ard yang dihiasi safir biru. 
Style yang dipilih serasi de-
ngan Nokia E72 dengan Sym-
bian S60 OS. Juga seri 
touchscreen diluncurkan 
pada 2011. 

Di tahun 2013, seri Vertu 
Ti menggunakan Android. 
Selanjutnya, Signature Touch 

merupakan seri tercanggih 
dengan harga mencapai 
US$ 21.900 untuk yang berla-
pis emas. Berikutnya, seri 
khusus Ferrari dan Bentley 
juga diperkenalkan. 

Sebagaimana kita keta-
hui, Nokia sendiri tidak begi-
tu mendapat tempat di dunia 
smartphone. Pangsa pasar 
Nokia hanya 9% di tahun 
2016. Teknologi Vertu sendiri 
diawali dengan Nokia, na-
mun berkembang dengan 
mengikuti pasar dunia An-
droid.

Ada beberapa perbedaan 
besar antara Vertu dengan 
smartphone lain. Faktor-fak-
tor ini menentukan sukses 
dan gagal di pasar, serta ke-
mungkinan kembalinya me-
rek Vertu di masa depan.

Pertama, fokus Vertu pada 
kualitas bahan baku daripada 
teknologi. Jadi, produknya 
lebih digemari oleh mereka 
yang tidak begitu memen-
tingkan fungsionalitas, mela-
inkan sangat mementingkan 
gaya mewah.

Konsep ini sangat bertolak 
belakang dengan gaya hidup 
para milenial yang tergila-
gila teknologi, tapi bergaya 
hidup sederhana ala Mark 
Zuckerberg dengan T-shirt 
abu-abunya. Jadi, bisa di-
mengerti bahwa pasar yang 
dibidik adalah yang bergaya 

hidup berbeda, ala "orang 
kaya baru."

Kedua, customer Vertu di-
manja dengan servis concier-
ge 24 jam. Servis ini cukup 
diminati oleh para tycoon 
dan selebritis. Bisa dibayang-
kan bagaimana jenis pela-
yanan ekstra yang terkadang 
perlu diberikan bagi niche 
khusus ini.

Konklusinya, merek Vertu 
bisa saja kembali muncul. 
Asalkan dengan berbagai per-
nik dan servis yang diminati 
oleh para miliarder. 

Selanjutnya, apakah me-
rek Vertu akan menjadi pelo-
por teknologi? Tampaknya 
masih jauh dari gambaran 
itu. Bayangkan saja para 
rapper dengan perhiasan 
emas bling bling, menggeng-
gam ponsel bermerek Vertu 
merupakan hal alami.

Tanpa inovasi berarti, 
Vertu akan sulit  menembus 
pasar smartphone di masa 
depan. Untuk bertahan de-
ngan desain yang ada sekali-
pun merupakan tantangan 
tersendiri. 

Apalagi teknologi telepon 
genggam yang semakin maju. 
Sedangkan konsep perhiasan 
logam mulia dan batu perma-
ta merupakan konsep statis 
yang sulit dipadukan dengan 
konsep teknologi dinamis 
smartphone.              ■

Keruntuhan Ponsel Vertu

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

JAKARTA. Pangsa pasar tele-
pon pintar pada segmen mid 
range di Indonesia mencatat-
kan peningkatan terbesar se-
panjang kuartal II 2017. Me-
minjam data International 
Data Corporation (IDC) yang 
rilis pada 15 Agustus 2017, 
pangsa pasar telepon pintar 
mid range 13% pada kuartal II 
2016, naik menjadi 28% pada 
kuartal II 2017.

Adapun total unit shipment 
alias pengapalan telepon pin-
tar pada kuartal II 2017 di In-
donesia mencapai 7,9 juta 
unit. (lihat tabel). Lantas, lima 
merek ponsel terlaris secara 
berturut-turut meliputi Sams-
ung, OPPO, Advan, Asus dan 
Xiaomi.

Lee Kang Hyun, Vice Presi-
dent PT Samsung Electronic 
Indonesia mengatakan, salah 
satu pendorong peningkatan 
pangsa pasar telepon pintar 
segmen mid range adalah fi -
tur. "Konsumen memang me-
nyenangi fi tur kamera, namun 
sekaligus punya kemampuan 
penghemat daya," katanya 
kepada KONTAN (7/9).

Adapun jagoan Samsung 
Electronic Indonesia pada 
segmen menengah yakni seri 
Galaxy J Pro. Rentang harga 
jualnya Rp 2 juta-Rp 2,8 juta 

per unit.
Setali tiga uang, OPPO juga 

melihat fi tur telepon sebagai 
bagian penting untuk mencuil 
pasar. Lantaran menyasar 
usia muda yang aktif menggu-
nakan media sosial dan me-
nyukai aktivitas swafoto, 
Alinna Wenxin, Marketing 
Director OPPO Indonesia bi-
lang fi tur kamera menjadi sa-
ngat penting.

Salah satu produk segmen 
menengah OPPO ialah model 
A57. Banderol harga jualnya 
Rp 2,8 juta per unit.

Dalam kesempatan terpi-
sah, Ali Soebroto, Ketua 
Umum Asosiasi Industri Pe-
rangkat Telematika Indonesia 
bilang ada dua penopang pen-
jualan telepon pintar atau 
smartphone. "Lonjakan per-
mintaan terjadi kalau daya 
beli meningkat serta adanya 
perkembangan teknologi dan 
produk baru," katanya kepada 
KONTAN, Kamis (7/9).

Meskipun begitu, Asosiasi 
Industri Perangkat Telemati-
ka Indonesia tak cukup opti-
mistis melihat pasar. Mereka 
memprediksi penjualan tele-
pon pintar secara umum ta-
hun ini bakal stagnan.

Agung Hidayat

 
KONTAN/Fransiskus Simbolon

Salah satu pendorong peningkatan pangsa pasar adalah fi tur.

Kamera Jadi Andalan 
Ponsel Kelas Tengah

TELEPON SELULER■

JAKARTA. Industri kosmetik 
nasional masih terlihat cantik 
bagi para produsen, baik lokal 
maupun asing. Berdasarkan 
data Beauty Market Survey 
(BMS) yang didapat dari sum-
ber Nielsen dan Euro Monitor, 
nilai industri kosmetik nasio-
nal secara keseluruhan pada 
2016 mencapai Rp 36 triliun.

Dari data tersebut produk 
skin care (perawatan kulit) 
menyumbang cukup besar, 
yakni sekitar 31,7%. Melanie 
Masriel, Head of Communi-
cations PT Loreal Indonesia, 
menjelaskan, pihaknya me-
mang belum menjadi pemim-
pin pasar di Indonesia. 

Namun untuk menjadi pe-
menang, pihaknya sudah me-
nyiapkan tiga strategi. "Inova-
si, digitalisasi dan edukasi," 
kata Melanie kepada KON-
TAN, Kamis (7/9).

Di inovasi misalnya, pada 
dasarnya setiap produk akan 
dikembangkan sesuai tren 
pasar, selain memastikan kua-
litas dan keamanan. Sedang-
kan edukasi terus dilakukan 
kepada konsumen dan mitra 
bisnis tentang tata cara peng-
gunaan dan efektivitas pro-
duk.

Terkait tren digital, Loreal 
akan terus memantau kebu-
tuhan konsumen secara digi-
tal dan juga meningkatkan 
penjualan dengan menjalin 
mitra e-commerce. "Saat ini 
kami sudah kerjasama dengan 
Lazada, Sociolla, Blibli, Toke-
pedia, dan lainnya," kata Me-
lanie.

Saat ini Loreal memegang 
15 brand di Indonesia. Dengan 
jumlah brand yang terbilang 
banyak itu menurutnya, pro-
mosi yang disesuaikan dengan 
DNA brand akan menjadi 
kunci mempertahankan ke-

unggulan produk. Sayang, ia 
enggan menguak soal target 
penjualan perusahaan itu..

Sementara, Alia Dewi, Sek-
retaris Perusahaan PT Man-
dom Indonesia Tbk mengata-
kan penjualan dari segmen 
facial care masih terbilang 
kecil. Meski kecil, emiten ber-
kode dagang TCID di Bursa 
Efek Indonesia ini masih terus 
mengejar penjualan.

Di segmen tersebut ada pro-
duk merek Gatsby yang me-
nyasar pria maupun Pixy un-
tuk wanita. "Berbicara pelu-
ang pasti besar, karena jumlah 
penduduk  besar dan konsu-
men yang potensial untuk 
masa depan," kata Alia kepada 
KONTAN, Kamis (7/9)

Hingga semester I-2017, 
penjualan Mandom Indonesia 

mencapai RP 1,4 triliun atau 
tumbuh 9,2% dibandingkan 
periode sama tahun sebelum-
nya. Alhasil laba bersih ber-
tumbuh menjadi sebesar 
Rp 98,4 miliar atau tumbuh 
ketimbang periode sama ta-
hun sebelumnya, sebesar 
Rp 77,6 miliar.

Bila didetailkan lebih lanjut, 
penjualan dari segmen pera-
watan kulit dan rias menyum-
bang Rp 448,7 miliar atau 
tumbuh dibandingkan periode 
sama tahun sebelumnya, yang 
mencapai  Rp 431,3 miliar. 
"Secara keseluruhan dari se-
mua produk, target kami ma-
sih tumbuh double digit," kata 
Alia.

Di tengah masih besarnya 
peluang, beberapa waktu lalu, 
produsen konsumer asal Jer-

man, PT Beiersdorf Indonesia 
meluncurkan produk perawa-
tan kulit, sabun Nivea Men di 
Indonesia. Hal ini untuk mem-
perkuat bisnis di produk pera-
watan kulit.

Tomasz Schwarz, Direktur  
Marketing Beiersdorf Indone-
sia, memaparkan, ada tiga 
produk yang diluncurkan. 
Yakni, Nivea Oil Attack+ 
Bright, Acne Protect dan Max 
Bright. "Kami yakin, produk 
ini akan diterima oleh konsu-
men dan memperkuat porto-
folio produk pria kami di pa-
sar," kata Thomas, kepada 
KONTAN, Selasa (5/9).

Menurutnya dari segi seg-
men gender, proporsi penjual-
an Nivea untuk pria dan wani-
ta masih seimbang. Hanya 
saja, menurut dia, penetrasi 

dan pengetahuan di pasar, 
wanita sudah lebih maju. Oleh 
karena itu pihaknya akan 
menggencarkan promosi ke 
segmen pria.

Schwarz menilai, pasar kos-
metik masih stabil. Beisedorf 
Indonesia menargetkan pen-
jualan tahun ini tumbuh dou-
ble digit atau sama seperti 
target tahun lalu. "Kami tidak 
hanya ingin 10% saja, tapi le-
bih," katanya.

Demi mendongkrak brand 
awareness, Beiersdorf meng-
gandeng pemain sepakbola 
Bambang Pamungkas. Selain 
itu produk Nivea  mensponso-
ri klub sepakbola asal Spa-
nyol, Real Madrid. "Real Ma-
drid salah satu klub terbesar, 
ini bisa menjadi perhatian  
masyarakat," kata Schwarz. ■

Pasar Kosmetik nan Cantik
Nilai industri kosmetik pada tahun 2016 mencapai Rp 36 triliun

Eldo Christoffel Rafael

Lensa Kacamata Kodak

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Model menunjukan lensa Kodak UVBlue saat peluncuran di Jakarta, Kamis (7/9). Produk lensa untuk kacamata ini diklaim 
mampu mereduksi sinar biru energi tinggi (high energy visible light) yang dikhawatirkan bisa merusak mata. Melalui 
Polycore Indonesia sebagai distributor eksklusif lensa kodak, produk ini dijual mulai dari Rp 300.000.

Gerai

Harga Lokal Lebih Menarik, 
SMBR Belum Minati Ekspor

JAKARTA. Kelebihan pasokan adalah isu menahun industri 
semen yang masih terasa hingga kini. Tatkala sejumlah 
produsen semen mencari solusi dengan mengulik pasar 
mancanegara, PT Semen Baturaja Tbk atau SMBR memilih 
bertahan di pasar dalam negeri.

Menurut Semen Baturaja, pasar lokal masih menjanjikan. 
"Kami utamakan kebutuhan pasar lokal, lagipula harga ju-
alnya masih lebih baik dari ekspor," ujar Rum Hendarmin, 
Sekretaris Perusahaan PT Semen Baturaja Tbk kepada 
KONTAN, belum lama ini.

Sekadar mengingatkan, Semen Baturaja menggarap pa-
sar di wilayah Sumatra bagian selatan atau Sumbagsel. 
Wilayah itu mencakup Sumatra Selatan, Lampung, Jambi, 
Bengkulu dan Bangka Belitung.

Selain harga jual, ekspansi ke luar negeri juga butuh bia-
ya. Semen Baturaja harus mempertimbangkan potensi 
bisnis dan efi siensi biaya yang harus dikeluarkan.

Informasi saja, Oktober nanti Semen Baturaja menjad-
walkan operasional pabrik Baturaja II di Jambi. Pabrik 
tersebut bakal menggenapi total kapasitas produksi terpa-
sang menjadi 3,85 juta ton semen per tahun.

Agung Hidayat

Produksi Pabrik Maksimal, 
ROTI Siapkan Ekspansi Baru

JAKARTA. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk mempredik-
si, utilitas produksi pabrik bakal mencapai tingkat maksi-
mal pada akhir 2017. Oleh karena itu perusahaan tersebut 
akan menambah maksimal lima pabrik dalam lima tahun 
ke depan. Lokasi incaran Nippon Indosari di dalam negeri 
yakni Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Adapun Filipina 
menjadi target ekspansi mancanegara mereka.

Sejauh ini, belum ketahuan detail rencana ekspansi di 
beberapa lokasi tersebut. "Investasi masing-masing pabrik 
akan berbeda-beda, tergantung pada harga lahan nantinya," 
kata Stephen Orlando, Public Relations PT Nippon Indosa-
ri Corpindo Tbk, saat dihubungi KONTAN, Rabu (6/9).

Yang terang, ekspansi pabrik juga menjadi cara Nippon 
Indosari untuk meningkatkan penetrasi pasar. Dus, perusa-
haan berkode saham ROTI di Bursa Efek Indonesia itu, tak 
segan mencari sumber dana investasi dari rights issue 
atawa penawaran umum terbatas (PUT) I melalui penerbit-
an hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). 

Hingga semester I 2017, Nippon Indosari mencetak pen-
jualan Rp 1,18 triliun atau turun 0,84% ketimbang semester 
I 2016. Sementara laba periode berjalan yang dapat diatri-
busikan kepada pemilik entitas induknya melorot 61,3% 
menjadi Rp 49,84 miliar. 

Siti Maghfi rah

Pasar Smartphone Indonesia Berdasarkan Harga

Kelas harga
Pangsa pasar

*2015 *2016 *2017
Ultra high end (>US$ 600) 2% 3% 1%
High end (US$ 400-US$ 600) 1% 1% 3%
Mid range (US$ 200-US$ 400) 9% 13% 28%
Low end (US$ 100-US$ 200) 33% 40% 43%
Ultra low end (<US$ 100) 56% 43% 26%
Total (juta unit) 7,6 7,9 7,9
*Kuartal II                                   Sumber: IDC Asia/Pacifi c Quarterly Mobile Phone Tracker


