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Hingga September inden Xpander secara 
nasional mencapai 23.000 unit.
Irwan Kuncoro, Director of Sales & 
Marketing Division MMKSI

■MANUFAKTUR

Nama Bobbi Brown telah 
menjadi sinonim de-
ngan kosmetik, seperti 

Max Factor dan Estee Lauder. 
Setelah 25 tahun menjalan-
kan kosmetik Bobbi Brown 
yang mendunia, ia kini dike-
nal sebagai entrepreneur star-
tup. Lo, dari seorang mogul 
menjadi founder startup? 
Mundurkah?

Kisah suksesnya berawal 
dari modal awal US$ 5.000 
dan drop out dari Emerson 
College. Awalnya, ia kuliah di 
Emerson dengan harapan 
mempelajari dunia kosmetik, 
tapi di sana tidak ada jurus-
an tersebut. Uniknya, mana-
jemen universitas mempersi-
lakan Bobbi merancang kelas 
makeup sendiri. 

Sebelum kuliah di Emer-
son, ia drop out dari univer-
sitas lain dan tidak ragu 
memberitakan ke orang tua-
nya, ia lebih senang bermain-
main dengan makeup. Jadi-
lah ia sering ke department 
store untuk mengunjungi 
stan-stan kosmetik. Meng-
ingat ia kuliah di Emerson 
yang mendukung kegilaan-
nya akan kosmetik, ilmu ke-
kosmetik semakin ia kuasai.

Emerson kini mempunyai 
jurusan khusus ernama Bob-
bi Brown Makeup Artistry 
(http://www.emerson.edu/pro-
fessional-studies/courses-
workshops/bobbi-brown-ma-
keup-artistry) di Fakultas 

Profesional Studies. Bobbi  
lulus dari jurusan tersebut di 
1979 dan kini ia salah satu 
penyandang dana terbesar.

Awalnya, orang tua Bobbi 
tidak percaya ia bisa menjadi 
seorang entrepreneur sukses. 
Namun ia tidak gentar dan 
membuktikan. Setelah lulus 
dari Emerson, ia berangkat 
ke New York. Berbekal buku 
telepon halaman kuning era 
pra-Google di tahun 1980-an, 
ia menelepon bisnis-bisnis 
kosmetik satu per satu untuk 
menanyakan apakah mereka 
punya lowongan. 

Uniknya, Bobbi banyak 
tidak puas dengan  kosmeti-
ka. Semestinya, produk-pro-
duk tersebut diperbaiki. Begi-
tu pendapatnya 

Ketika ia bekerja sebagai 
makeup artist di sebuah maja-
lah, ia mendandani super 
model Jerry Hall yang dulu 
pernah menikah dengan Mick 
Jagger dan kini bersuamikan 
Rupert Murdoch. Namun ha-
sil dandanannya dihapus 
kembali oleh yang bersang-
kutan. Jadilah Bobbi mempe-
lajari apa yang disukai dan 
tidak disukai orang lain. Pa-
dahal, ia lebih percaya akan 
kecantikan alami. Bahwa se-
tiap individu sudah punya 
kelebihan tersendiri yang 
perlu ditonjolkan tanpa perlu 
mengubah yang mendasar, 
seperti warna kulit dan ben-
tuk hidung.

Bobbi memulai bisnis ma-
keup dengan mendesain lip-
stik yang natural dalam war-
na dan tidak lengket dipakai. 
Lipstik Bobbi Brown dengan 
warna-warna natural sangat 
digemari konsumen hingga 
sekarang. Juga warna-warna 
esensial sangat laris.

Bobbi Brown tampaknya 

sangat nyaman dengan diri 
sendiri, sehingga ini menon-
jol sejak di masa kuliah di 
Emerson. Ia sangat bersyukur 
dengan kesempatan mencip-
takan program makeup arti-
stry di almamaternya. 

Luar biasa. Emerson Col-
lege memberi kesempatan 
bagi para mahasiswa men-
ciptakan jurusan sendiri. 
Bayangkan jika ini diterap-
kan di Indonesia. 

Empat tahun setelah bis-
nis kosmetika Bobbi Brown 
berdiri, Leonard Lauder, put-
ra Estee Lauder mendekati 
Bobbi. Bobbi ternyata meng-
ingatkannya akan ibunda 
tersayang, Estee yang gigih 
memulai bisnis kosmetika. 

Leonard menyatakan 
ingin mengakuisisi bisnis 
Bobbi Brown, karena saat itu 
produk-produknya mengalah-
kan Estee Lauder di Bergdorf 
Goodman dan Neiman Mar-
cus. Tawarannya tidak main-
main: otonomi lengkap dan 
kebebasan berkreasi serta ke-
sempatan berkeluarga.

Di Oktober 2016, Bobbi 
Brown meninggalkan posisi-
nya setelah 25 tahun. Ini ter-
jadi setelah beberapa tahun 
terakhir tidak lagi mendapat-
kan otonomi yang dijanjikan 
dan  mencapai US$ 1 miliar, 
tidak lagi mudah dikelola. 

Kini ia fokus pada The 
entrepreneur of your own life. 
Ia percaya pentingnya hidup 

sesuai  aspirasi diri sendiri, 
tanpa perlu kawatir dengan 
segala macam keharusan se-
bagai seorang eksekutif.

Sebagai contoh, Bobbi 
hingga kini masih menentang 
konsep contour pallette, yaitu 
palet yang berisi kosmetika 
berwarna-warni untuk mem-
beri contour berbagai bagian 
wajah. Sejak 25 tahun lalu, 
Bobbi masih berpegang teguh 
akan kecantikan alami de-
ngan memperjelas kelebihan 
diri daripada mengubah ba-
gian-bagian wajah.

Di usia 60 tahun, Bobbi 
semakin antusias dalam hi-
dup dan bisnis. Ia berkreasi 
dan semakin intens sebagai 
founder startup. Luar biasa 
rendah hati. Seorang mogul 
menjadi founder startup demi 
idealisme dan fi losofi  produk: 
kosmetika yang memperjelas 
kecantikan alami.

Gaya hidup Bobbi masih 
sangat sederhana dan bohe-
mian. Ia masih mengguna-
kan transportasi publik dan 
aktif ke mana-mana. Di be-
naknya, dunia semakin dina-
mis dan kesempatan berbis-
nis semakin terbuka lebar. 
Ini sangat menggairahkan.

Setiakah Anda pada fi loso-
fi  produk, tetap menjadi diri 
sendiri dan gaya hidup seder-
hana terlepas dari nett worth 
Anda? Be yourself. Jadilah 
diri sendiri. Itulah sukses 
dan kebahagiaan sejati.      ■

Bobbi Brown, dari Mogul ke StartupBobbi Brown, dari Mogul ke Startup

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

JAKARTA. Pemenuhan Ting-
kat Kandungan Dalam Negeri 
(TKDN) menjadi mutlak bagi 
vendor ponsel di Indonesia. 
Apalagi setelah diwajibkan-
nya TKDN sebesar 30% untuk 
ponsel berbasis jaringan 4G.  

PT Oppo Indonesia, salah 
satu vendor telepon seluler 
(ponsel) asal Cina ini meng-
aku aturan TKDN tersebut ti-
dak menjadi persoalan. Pasal-
nya, mereka secara bertahap 
telah memenuhi persyaratan 
TKDN yang diminta jauh-jauh 
hari.  

Terbukti, saat ini beberapa 
produk Oppo sudah meme-
nuhi batas minimum TKDN 
yang diwajibkan pemerintah. 
"Untuk ponsel kami yang 
baru, seri F5 itu TKDN sudah 
30,65%," ujar Aryo Meidianto 
PR Manager Oppo Indonesia 
kepada KONTAN, Kamis  
(12/10).

Sekadar gambaran, sejak 
tahun 2015 lalu Oppo telah 
memproduksi secara eksclu-
sif produknya di pabrik yang 
berlokasi di daerah Mauk, 
Tangerang, Banten. Adapun 
investasi untuk produksi per-
tama tersebut mencapai US$ 
30 juta. 

Dengan tambahan investasi 
disektor produksi itu, kapasi-
tas produksi Oppo sekarang 
ini mencapai 1 juta unit setiap 
bulannya. "Waktu pertama 
baru 6 lini produksi, kalau se-
karang sudah 28 lini," ungkap 
Aryo. 

Aryo menambahkan, jika 
pemerintah berniat mening-
katkan lagi standar TKDN, 
perlu dibarengi industri pe-
nyokong lainnya. "Seperti 
pabrik hardware, yang pro-
duksi motherboard dan lain 
sebagainya," kata Aryo. 

Sampai September lalu, 

penjualan ponsel Oppo meng-
alami sedikit kenaikan, meski 
tidak terlalu besar. "Di kuartal 
dua kemarin secara umum 
pasar memang turun, tapi 
kami masih bisa dibantu de-
ngan Lebaran dan beberapa 
kerjasama promosi," tutur 
Aryo.

Guna menarik pasar, Oppo 
tetap konsisten terus menam-
bah lima hingga enam produk 
baru setiap tahun. Menurut 
Aryo, jumlah tersebut tidak 
terlalu banyak, mengingat pa-
sar tidak perlu terlalu digeber 

dengan banyak varian yang 
dirilis dalam waktu tertentu. 
Lagi pula, biasanya umur pro-
duk ponsel di pasaran hanya 
mencapai 11 bulan hingga 15 
bulan.

Sampai saat ini Oppo Indo-
nesia telah memiliki 212 gerai 
yang tersebar di beberapa wi-
layah. "Kemungkinan masih 
bertambah lagi sampai akhir 
tahun. Seperti Cirebon, Ma-
lang dan lainnya," kata Aryo. 
Namun ia belum bisa memas-
tikan jumlah tepatnya. 

Sebagai salah satu negara 
berpenduduk terbesar di du-
nia, hal ini tentu menggiurkan 
bagi produsen ponsel tidak 
terkecuali Oppo. Indonesia 
saat ini tercatat menjadi pasar 
terbesar Oppo global setelah 
India.

Agung Hidayat

KONTAN/Cheppy A. Muchlis 

Kapasitas produksi Oppo sekarang ini mencapai 1 juta unit 
setiap bulannya. 

Oppo Penuhi Wajib 
Kandungan Lokal

Peningkatan 
TKDN perlu 

didukung oleh 
industri 

penyokong 

KEBIJAKAN TKDN■

BINJAI/DENPASAR. Penjual-
an kendaraan multi guna mu-
rah atau low multi purpose 
vehicle (LMPV) kian sengit. 
Terlebih dengan munculnya 
produk baru besutan Mitsu-
bishi dan Wuling Motors baru 
di pasarkan ke publik menje-
lang akhir tahun ini.  

Sejak memperkenalkan Mit-
subishi Xpander pada Agustus 
2017 lalu, PT Mitsubishi Mo-
tors Krama Yudha Sales Indo-
nesia mengaku kewalahan 
memenuhi pengiriman pesan-
an konsumen. 

Catatan Mitsubishi Motors 
Krama Yudha Sales Indonesia, 
hingga September lalu, jumlah 
inden Xpander secara nasio-
nal msekitar 23.000 unit. Dari 
jumlah itu, salah satu wilayah 
yang cukup besar permintaan 
inden adalah Sumatra Utara 
(Sumut) yang mencapai 1.700 
unit per bulan. 

Melihat respons yang postif 
dari masyarakat, Mitsubishi 
Motors Krama Yudha Sales 
Indonesia yakin, inden Xpan-
der bakal terus bertambah. 
Oleh karenanya, untuk me-
ningkatkan pelayanan Mitsu-
bishi Motors Krama Yudha 
Sales Indonesia memastikan 
kesiapan tersediannya suku 
cadang.  "Memang masih ada 
concern di konsumen, spare 
parts Mitsubishi mahal dan 
tidak murah didapat, tapi ang-
gapan itu tak betul karena 
kami sudah distribusikan ke 
diler," ujar Irwan Kuncoro, 
Director of Sales & Marketing 
Division Mitsubishi Motors 
Krama Yudha Sales Indonesia, 
Kamis (12/10).

Dalam mendistribusikan 
suku cadang, Mitsubishi Mo-
tors Krama Yudha Sales Indo-

nesia melibatkan seluruh ja-
ringan diler yang kini berjum-
lah 268 unit. Diler-diler 
tersebut terdiri dari diler ken-
daraan penumpang dan diler 
kendaraan niaga.

Menambah diler
Kondisi serupa juga dialami 

PT SGMW Motor Indonesia 
(Wuling Motors). Permintaan 
pembelian kendaraan roda 
empat Wuling tidak pernah 
sepi peminat. Sejak bulan 
Agustus hingga September 
lalu penjualan Wuling dari 
pabrikan ke diler (wholesales) 
diklaim mencapai 2.212 unit.

  Dian Asmahani, Brand 
Manager Wuling Motors men-
jelaskan, sebagai merek pen-
datang baru di pasar otomotif 

Indonesia respons masyara-
kat terhadap kendaraan ini 
cukup memuaskan. 

Sekadar informasi, tahun 
ini Wuling menargetkan dapat 
mengoperasikan sebanyak 50 
diler di dalam negeri. Sampai 
saat ini, setidaknya ada seki-
tar 40 diler tersebar mulai Su-
matra, Jawa, Kalimantan, Bali, 
hingga Sulawesi. 

Tidak puas dengan model 
Confero yang telah dipasar-
kan, Wuling berencana bakal 
masuk ke kelas mobil berbeda 
tahun depan. Hal ini tentu 
menjadi salah satu strategi 
produsen asal Tiongkok ini 
memperkuat pangsa pasar di 
Indonesia. "Kami akan masuk 
kelas middle MPV dengan 
harga kisaran middle MPV 
juga," kata Jason Ding, Marke-
ting and Brand Director PT 
SGMW Motor Indonesia.  

Sebelumnya, Executive Ge-

neral Manager PT Astra To-
yota Motor (ATM) Fransiscus 
Soerjopranoto mengatakan, 
mobil berkapasitas tujuh pe-
numpang ini masih memiliki 
pangsa pasar besar di dalam 
negeri.Salah satu brand  To-
yota paling laris adalah Avan-
za. "Mobil tujuh tempat duduk 
memang backbone dari custo-
mer automotive di Indonesia," 
kata Soerjopranoto.

Sekadar gambaran, sampai 
saat ini penjualan kendaraan 
segmen low MPPV didominasi 
Avanza. Mengutip data Ga-
bungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (Gaikin-
do), di Januari-Agustus 2017 
penjualan Toyota Avanza 
mencapai 81.927 unit, menyu-
sul Honda Mobilio sebanyak 
26.855 unit. (lihat tabel).    ■

Segmen Low MPV Ramai 
Kehadiran Mitsubishi Xpander dan Wuling menambah sengit persaingan mobil keluarga ini 

Anastasia Lilin Yuliantina, 
Eldo Rafael 

 
KONTAN/Anastasia Lilin

Mekanik memperbaiki mobil di bengkel Sumatera Berlian Motors, Binjai, Sumatra Utara, yang baru diresmikan Kamis (12/10). 

Gerai
Bisnis Minuman non Alkohol 
Multi Bintang Gontai

JAKARTA. Penjualan minuman non alkohol PT Multi Bin-
tang Indonesia Tbk menunjukkan penurunan. Melalui 
PT Tirta Prima Indonesia, pada semester I-2017 penjualan 
minuman non-alkohol tercatat Rp 175,29 miliar, menurun 
11,38% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 
senilai Rp 197,81 miliar.

Namun, apabila menengok dari nilai penjualan, minuman 
non alkohol emiten berkode saham MLBI tersebut turun 
sebesar 1,21% di kuartal II-2017. "Kontribusi non-alkohol 
pada kuartal I-2017 sebesar 9,8%, sedangkan kuartal II-2017 
sebesar 14,3%," kata Bambang Britono, Direktur Hubungan 
Korporasi Multi Bintang Indonesia kepada KONTAN, 
Kamis (12/10). 

Tidak hanya penjualan minuman non alkohol yang turun 
pada kuartal kedua 2017, penjualan minuman alkohol juga  
terlihat gontai  35,45%, menjadi Rp 523,33 miliar dibanding-
kan Rp 810,77 miliar di kuartal sebelumnya.

Sekadar catatan, hingga separuh pertama tahun ini pen-
jualan minuman non alkohol Tirta Prima berkontribusi se-
besar 11,6% dari total penjualan bersih MLBI pada semester 
I-2017, yang mencapai Rp 1,50 triliun. 

Agatha C. Pascal

MASA Genjot Penjualan 
Guna Mendongkrak Kinerja

JAKARTA. PT Multisrada Arah Sarana Tbk optimistis dapat 
memperbaiki kinerja bottomline. Pendorongnya adalah 
hasil penjualan yang mulai tumbuh di sisa tahun ini, baik 
untuk produk ban motor maupun mobil.  

Uthan A. Sadikin, Direktur Pemasaran Multistrada Arah 
Sarana mengatakan, peningkatan penjualan terjadi baik di 
pasar domestik maupun ekspor. "Penjualan kami tumbuh 
dobel digit dan diharapkan dari hasil tersebut kerugian 
bisa berkurang," kata Uthan, Kamis (12/10).

Di domestik penjualan tumbuh dari merek Achilles dan 
Corsa. Untuk penetrasi pasar ekspor, emiten berkode sa-
ham MASA di bursa efek Indonesia (BEI) ini akan terus 
menjajaki negara-negara di kawasan Amerika Serikat, Asia 
Pasifi k dan Australia. Demi merebut pasar dalam negeri, 
Multistrada memiliki strategi lewat kerjasama dengan 
toko-toko ritel, seperti Planet Ban dan Proban.

Dalam laporan keuangan semester I-2017 pendapatan 
MASA sebesar US$ 128 juta atau naik ketimbang periode 
sama tahun lalu sebesar US$ 123 juta. Namun kerugian 
bersih menjadi US$ 2,3 juta atau naik ketimbang tahun lalu 
sebesar US$ 1 juta.

Eldo Rafael

Bobbi tidak puas 
dengan 

kosmetika. 
Semestinya 
diperbaiki.

Penjualan mobil 
Low MPV 2017

Pabrikan Model Jan-Agt

Toyota Avanza 81.927
Honda Mobilio 26.855
Daihatsu Xenia 24.969
Suzuki Ertiga 23.920
Suzuki APV 3.389
Daihatsu Luxio 2.983
Nissan Evalia 15
Mazda VX-1
Chevrolet Spin
Total  164.058 

Sumber: Gaikindo


