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Penjualan semen yang signifikan berada 
di kawasan Jawa dan Sumatra.
Widodo Santoso, Ketua Umum 
Asosiasi Semen Indonesia (ASI) 

■MANUFAKTUR

Tamara Mellon adalah 
Founder Tamara Mellon 
Shoes, co-founder Jim-

my Choo, dan mantan editor 
fesyen Vogue UK. Kariernya 
dalam dunia sepatu gemerlap 
papan atas perempuan di-
awali ketika ia masih bekerja 
di Vogue.

Saat itu, Jimmy Choo su-
dah dikenal sebagai salah 
satu cobbler alias pembuat 
sepatu terbaik di dunia asal 
Malaysia berbasis di London 
Timur. Para selebriti Eropa 
dan Amerika Serikat (AS), 
serta mendiang Putri Diana 
adalah pelanggannya.

Di tahun 1990-an, Mellon 
menemui Jimmy Choo mela-
lui network para editor fe-
syen. Tanpa disadari, Mellon 
sebenarnya telah mendesain 
sepatu sesuai apa yang diba-
yangkan di dalam benaknya. 
Dan Choo yang mengeksekusi 
dalam bentuk sepatu.

Lampu bohlam di kepala 
Mellon menyala, ketika ia 
perlu memberi kredit pembu-
at sepatu "Shoes by Jimmy 
Choo" di bawah foto styling 
halaman majalah. Padahal, 
dengan kredit tersebut, biasa-
nya perancang fesyen dapat 
mempromosikan produk tan-
pa perlu membayar iklan. 

Saat itulah, ia mempu-
nyai ide membuat merek 
Jimmy Choo di tahun 1996. 

Dalam kerjasama fifty-fifty 
dengan Jimmy Choo, semes-
tinya tugas Mellon adalah 
mengelola dari segi bisnis 
dan publisitas, sedangkan 
Choo bertanggungjawab da-
lam segi desain.

Di masa itu, sepatu pe-
rempuan termewah adalah 
Manolo Blahnik, yang dipo-
pulerkan oleh Carrie Brad-
shaw dalam serial televisi 
Sex and The City. Tidak ada 
kompetitor. Jadi, Jimmy 
Choo adalah merek tandingan 
Manolo Blahnik dan pasar 
sangat hangat menerima.

Mengapa sepatu Jimmy 
Choo sangat sukses? Menurut 
Mellon, kuncinya adalah de-
sain dan kualitas. Lebih dari 
90% produk terjual dalam 
harga penuh (full price) tanpa 
diskon. Ini menunjukkan 
animo positif dari para kon-
sumen. Padahal, rata-rata 
penjualan produk sepatu ada-
lah 60% hingga 65% dengan 
harga penuh. 

Hubungan kerja antara 
Tamara Mellon dengan Jim-
my Choo sendiri sebenarnya 
tidak seindah yang dibayang-
kan. Dalam wawancara de-
ngan Poppy Harlow dari 
CNN, Mellon berkata, sesung-
guhnya semua sepatu merek 
Jimmy Choo saat awal pendi-
rian didesain olehnya. Jim-
my Choo sendiri tidak pernah 

menyertakan desainnya. 
Menyadari hal tersebut, di 

tahun 2001, sekitar 50% sa-
ham Jimmy Choo dijual ke-
pada Equinox Luxury Hol-
dings. Di tahun 2004, saham 
tersebut pindah tangan ke 
Lion Capital. Di tahun 2007, 
kembali dijual kepada Tower-
Brook Capital Partners sebe-
sar £ 225 juta. Tahun 2011, 
pindah tangan ke Labelux se-
besar £ 525.5 juta. 

Selama itu, Mellon adalah 
satu-satunya anggota board 
yang perempuan. Padahal, 
sepatu Jimmy Choo adalah 
sepatu untuk perempuan. 
Dan sweat equity yang bagi-
annya saat itu hanya 2%, pa-

dahal pihak lain memegang 
lima persen.

J. Choo Ltd kini dijalan-
kan oleh mantan eksekutif 
LVMH Pierre Denis. Pena-
waran saham perdana alias 
initial public offering (IPO) 
berlangsung  September 2014. 
Dan sebulan kemudian listing 
di London Stock Exchange 
dengan nilai ekuitas  sekitar 
£ 546 juta.

Dari perjalanan panjang 
mempertaruhkan karier bis-
nisnya, Mellon mencatat be-
berapa hal penting yang bisa 
menjadi bahan pelajaran kita 
semua. Pertama, percayalah 
akan kemampuan diri sendi-
ri. Jangan jadikan rendahnya 
pendidikan atau hal-hal seba-
gai justifikasi rendah diri. 
Mellon sendiri hanya berpen-
didikan SMA, yang sering 
kali membuatnya rendah 
diri. Dalam bahasa Ilmu Psi-
kologi, ini dikenal dengan is-
tilah impostor syndrome. 

Kedua, mengenali talenta 
dan skill diri sendiri, sehing-
ga ketika sedang melaksana-
kan bisnis, semua itu dihar-
gai sepantasnya. Hargai diri 
sendiri untuk menggunakan 
nama Anda sebagai nama 
produk (merek) dari awal. 
Jadilah nama Jimmy Choo 
yang terus membesar, bukan 
Tamara Mellon. Kini setelah 
hubungan kerja diputuskan 

dengan Jimmy Choo Ltd, ba-
rulah Mellon membangun 
merek dengan namanya sen-
diri "Tamara Mellon" yang 
bermarkas di West Holly-
wood. 

Ketiga, memulai kembali 
dengan benar merupakan 
tanda kematangan diri dan 
berbisnis. Setelah 20 tahun 
dalam bayang-bayang Jimmy 
Choo, akhirnya ia mempu-
nyai platform untuk menun-
jukkan talenta dan skill mi-
liknya.

Pelajaran bisnis Tamara 
Mellon sangat berarti bagi 
para perempuan karier dan 
pebisnis. Juga bagi para part-
ner dalam kerja sama 50:50. 
Jangan jadikan berbagai kele-
mahan pribadi sebagai alas-
an untuk mendapatkan bagi-
an yang lebih kecil atau be-
kerja lebih keras. Ketika 
partnership 50:50 disetujui, 
bidang kerja semestinya telah 
dibagi dengan baik dan ada 
oversight agar saling mem-
pertanggungjawabkan bagian 
masing-masing.

Akhir kata, yakinlah akan 
talenta dan skill diri sendiri. 
Speak up alias kemukakan 
pendapat dalam setiap miles-
tone kemitraan. Niscaya, 
partnership menjadi langgeng 
dan masing-masing dapat 
berperan sebagaimana diper-
janjikan dari awal.              ■

Rahasia Tamara Mellon di Jimmy ChooRahasia Tamara Mellon di Jimmy Choo

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar, 

Berbasis di California

JAKARTA. Bisnis kemasan 
dalam negeri akan semakin 
semarak. Pasalnya, korporasi 
printing asal Jepang yakni 
Toppan Printing dikabarkan 
telah mengakuisisi anak usa-
ha PT Karya Wira Lestari In-
vestama. 

Mengutip Asia.nikkei.com, 
pada akhir Agustus tahun ini 
Toppan mengumumkan akui-
sisi senilai ¥ 10 miliar atau se-
tara US$ 90 juta. Jumlah ini 
lebih rendah  dibandingkan 
nilai penjualan Karya Wira 
Lestari Investama. pada akhir 
tahun lalu yang mencapai ¥ 13 
miliar. 

Masih dalam sumber yang 
sama, Toppan bakal memiliki 
51% saham dari anak usaha 
Karya Wira Lestari Investama 
tersebut. Langkah Toppan 
mendirikan pabrik di Indone-
sia ini lewat belanja modal ¥ 5 
miliar yang rencananya direa-
lisasikan  tahun 2020.

Henky Wibowo, Ketua 
Umum Federasi Pengemasan 
Indonesia menganggap, akui-
sisi itu sebagai hal positif un-
tuk industri di tanah air. Sebe-
lumnya, perusahaan Jepang 
lain, yakni Dai Nippon Prin-
ting sudah terlebih dahulu 
masuk ke pasar indonesia.

"Mereka (Dai Nippon) bah-
kan menguasai pasar, tampak-
nya Toppan juga tidak mau 
kalah," kata Henky kepada 
KONTAN (14/9). Di negara 
asalnya, pangsa pasar Dai 
Nippon  di bawah Toppan.

Henky menjelaskan, per-
usahaan yang bakal merger 
dengan Toppan ialah anak 
usaha Karya Wira Lestari In-
vestama. yakni PT Plasindo 
Lestari. "Sebab Karya Wira 
Lestasi Investama ini holding 
Plasindo," urai Henky. 

Plasindo  memiliki bidang 
usaha penyuplai dan perce-
takan kemasan di Jakarta 
Utara. Namun sayang, Henky 
tidak memiliki data rinci. Na-
mun dari segi market share, 
Plasindo menduduki pering-
kat tiga atau empat diantara 
produsen fl exible packaging.

Taksiran Henky, penjualan 
produk PT Plasindo Lestari 
setiap tahun mencapai Rp 2,5 
triliun. Pasar fl exible packa-
ging sendiri  tidak besar di 
industri pengemasan. Nilainya 
berada di kisaran 4% dari total 
konsumsi kemasan di tahun 
ini yang diprediksi mencapai 
Rp 87 triliun.

Agung Hidayat

Dok Toppan Printing

Toppan mengumumkan akuisisi senilai US$ 90 juta.

Toppan Printing 
Akuisisi Plasindo
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JAKARTA. Penjualan semen 
di bulan Agustus mulai meng-
geliat. Mengutip data Asosiasi 
Semen Indonesia (ASI), bulan 
Agustus 2017 lalu penjualan 
semen tercatat sebanyak 6,47 
juta ton. Jumlah ini meningkat 
9% dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu.

Kenaikan penjualan di bu-
lan Agustus turut memberi 
andil terhadap penjualan se-
men dalam negeri secara ke-
seluruhan. Periode Januari-
Agustus 2017, penjualan se-
men domestik mencapai 40,05 
juta ton. Jumlah tersebut naik 
5% dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu sebanyak 
39,06 juta ton.

Ketua Umum ASI Widodo 
Santoso mengatakan, mulai 
lancarnya proyek pembangun-
an infrastruktur di beberapa 
wilayah menjadi salah satu 
pemacu tumbuhnya penjualan 
semen domestik. Sekadar ca-
tatan, tren peningkatan penju-
alan semen yang signifikan 
terjadi di kawasan Jawa dan 
Sumatra. Konsumsi semen 
secara year on year (yoy) di 
wilayah Jawa naik 10,5%, se-
mentara Sumatra tumbuh se-
kitar 3%.

Widodo menambahkan, 
penjualan semen pada perio-
de bulan Januari sampai 
Agustus 2017 di wilayah Jawa  
mencapai 23,34 juta ton. Se-
dangkan penjualan semen di 
wilayah Sumatra sebesar 8,63 
juta ton. 

Widodo berharap, dengan 
tren penjualan yang positif, 
pabrikan semen akan tetap 
stabil hingga akhir tahun. "Ha-
rapannya utilisasi (kapasitas 
terpakai) keseluruhan bisa 
sekitar 70%," ujar Widodo ke-

pada KONTAN, Kamis (14/9).
Asal tahu saja, utilisasi 

pabrik semen saat ini masih 
jauh dari kapasitas terpasang 
yang mencapai 107 juta ton 
per tahun. Jumlah tersebut 
akan terus bertambah sering 
beroperasinya pabrik-pabrik 
semen baru dalam dua hingga 
tiga tahun mendatang.

Segera moratorium 
Melihat masih suramnya in-

dustri semen dalam negeri, 
ASI mengharapkan kepada 
pemerintah agar menghenti-
kan sementara atau moratori-
um izin pendirian pabrik se-
men baru di dalam negeri. ASI 
meminta, izin pembangunan 

pabrik baru dapat diberikan 
lagi setelah konsumsi nasio-
nal mendekati kapasitas ter-
pasang saat ini. 

Tidak heran, guna meng-
atasi kelebihan pasokan 
(oversupply) dan lebih men-
dongkrak penjualan, para 
produsen semen mulai melirik 
pasar ekspor. Berdasarkan 
prognosa ASI, ekspor semen 
dan clinker tahun 2017 ini 
mencapai 2,85 juta ton. 

Sekretaris Perusahaan PT 
Indocement Tunggal Prakarsa 
Tbk Antonius Marcos menga-
takan, ekspor semen dapat 
menjadi alternatif peningkat-
an penjualan saat permintaan 
lokal lesu. 

PT Holcim Indonesia Tbk 

juga yakin, ekspor menjadi 
satu solusi di tengah stagnasi 
penjualan semen di dalam ne-
geri. Apalagi Holcim memiliki 
jaringan perusahaan yang be-
sar di luar negeri yakni Lafar-
ge Holcim Group. "Dengan 

makin banyaknya para pema-
in baru semen dalam tiga ta-
hun terakhir ini, pasar ekspor 
menjadi alternatif solusi yang 
cukup menjanjikan," ujar Gary 
Schutz, Chief Executive Offi -
cer Holcim Indonesia.   ■

Penjualan Semen Mendaki
Peningkatan penjualan semen bulan Agustus 2017 terdorong pembangunan infrastruktur

Agung Hidayat

Kontribusi UMKM

 KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Pekerja beraktivitas di pabrik pembuatan kerupuk skala rumahan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/9). Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat, lima tahun terakhir kontribusi terhadap produk domestik bruto 
(PDB) dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) meningkat 57,84% menjadi 60,34% dan menyerap 10,7% 
atau sekitar 12 juta total tenaga kerja.

Penjualan Semen Bulan Agustus
Volume (dalam ton)

Sumber: ASI

Sumatra Jawa Kalimantan Sulawesi Bali 
 Nusa Tenggara

1,41 juta

3,69 juta

377.000

519.000

343.000

Total 
6,47 Juta

Sumber: Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia

Total penjualan Januari-
Agustus 2017: 41,1 juta ton
Prognosa penjualan semen 
domestik 2017: 65 juta ton
Prognosa penjualan ekspor 
(semen dan clinker): 2,85 

juta ton
Kapasitas terpasang pabrik 

semen nasional: 107 juta ton

Konsumsi Karet Banyak 
Melar ke Industri Ban

Konsumsi karet alam untuk industri manufaktur di Indonesia terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Selama tujuh tahun terakhir sejak 
2010, rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 6,08%. Tingkat 

pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 17,57%. 
Sebagian besar kareat alam ini terserap untuk industri ban dengan porsi  
41,58% pada tahun 2016 lalu. (KONTAN/Petrus Dabu)

Konsumsi Karet Industri Manufaktur 
di Indonesia (Ton)

Industri Ban

 Vulkanisir Ban

Alas Kaki

Volkns Lainnya

Sarung Tangan

Ruber Artcle

Karpet

Mechanical Rubber Goods 

Benang Karet

Lain-lain

231.590 
 250.290 

 85.300 
 89.550 

 81.300 
 89.430 

 61.700 
 64,780 

 28.700 
 31.570 

 29.900 
 30.000 

 9.500 
 9.970 

 9.700 
 9.900 

 6.200 
 6.400 

 18.800 
 20.000 

Tren Konsumsi Karet untuk Industri 
Manufaktur di Indonesia (Dalam Ribu Ton)

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

428
452

532
561

586
546

601

5,58 

17,57 

5,49 
4,51 

(6,87)

6,08 
10,18 

Perubahan (%)

 64,780 


