
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 22 Desember 2017

Distribusi produk bakal terhambat saat 
libur panjang.
Prama YA, Corporate Communication 
Manager PT Asia Pacifi c Fiber Tbk

■MANUFAKTUR

Warna hitam dan putih 
telah beberapa kali 
digunakan Nivea da-

lam kampanye pemasaran 
mereka. Nivea tampaknya te-
lah beberapa kali perlu mena-
rik kembali iklan-iklan ku-
rang sensitif dan tidak dapat 
diterima oleh masyarakat, 
yang berhubungan dua war-
na tersebut.

Dalam artikel ini dibahas 
tiga blunder iklan Nivea yang 
cukup meresahkan, tapi cu-
kup memberi pelajaran bagi 
para marketer. Di pertengah-
an Oktober 2017 kemarin, ik-
lan Nivea yang mempromosi-
kan visibly fairer skin yang 
diperagakan oleh ratu kecan-
tikan Omowunmi Akinnifesi 
di Nigeria telah membuat ba-
nyak pihak tersinggung, se-
hingga perlu dicabut. 

Dalam iklan video terse-
but, ia berujar sambil meng-
olesi kulit tubuhnya dengan 
Nivea, "Now I have visibly fai-
rer skin, making me feel you-
nger." Sekarang kulitku sudah 
lebih putih, ini membuatku 
merasa lebih muda. 

Awal kontroversi iklan ini 
adalah seorang musisi asal 
Ghana bernama Fuse ODG 
yang memuat iklan tersebut 
di akun Instagramnya. Ko-
mentar di postingnya, "For 
those of you claiming the word 
"fairer" means beautiful. Take 

Down ya SelfHate billboards in 
Africa." Bagi mereka yang 
mengklaim "putih artinya le-
bih cantik." Turunkan billbo-
ard-billboard yang membenci 
diri sendiri.

Blunder iklan Nivea sebe-
lumnya terjadi di bulan Ma-
ret 2017, ketika Nivea melun-
curkan kampanye deodoran 
Nivea Invisible Black and 
White. Kemasan deodoran ini 
terbagi dalam dua warna: 
hitam dan putih. 

Untuk mempromosikan-
nya, Nivea yang berbasis di 
Jerman ini menyebarkan ik-
lan Facebook berjudul white is 
purity. Putih adalah kemurni-
an. Wah, apakah hitam berar-
ti "tidak murni"?

Iklan ini ditujukan kepa-
da konsumen di Timur Te-
ngah. Foto modelnya adalah 
seorang perempuan berambut 
hitam menghadap ke belakang 
dengan mengenakann pakai-
an berwarna putih. 

Caption-nya tertulis, 
"Keep it clean, keep it bright. 
Don't let anything ruin it." Te-
taplah bersih, tetaplah cemer-
lang. Jangan biarkan ternoda. 
Setelah diprotes para penggu-
na Facebook, mereka menca-
but iklan tersebut. Facebook 
page mempunyai 19 juta 
orang yang me-like (semacam 
friends untuk page). 

Salah satu pengguna Twit-

ter berujar,  Not cool at all. 
#Racism is not a good marke-
ting strategy. Tidak keren sama 
sekali. Rasisme bukan strategi 
marketing yang baik.

Ada satu lagi blunder ik-
lan Nivea. Tahun 2011, Nivea 
menerbitkan iklan ber-tagline 
Re-Civilize Yourself." Buatlah 
dirimu beradab kembali. 

Iklan tersebut berfoto seo-
rang laki-laki berkulit hitam 
dengan potongan rambut rapi 
pendek dan memegang kepala 
laki-laki berkulit hitam be-
rambut afro kribo. Tampak-
nya dalam iklan tersebut, se-
seorang berambut afro dipan-
dang tidak beradab, perlu 
diperbaiki dengan Nivea.

Sedangkan dalam iklan 
serupa dengan versi laki-laki 
berkulit putih, tidak ditemu-
kan tagline tersebut. Yang ada 
Sin City is not an excuse to 
look like hell. Di Kota Pendosa 
(maksudnya Las Vegas), ti-
dak ada alasan kelihatan se-
perti dari neraka (kiasan 
untuk kelihatan tidak rapi). 

Iklan versi pertama diter-
bitkan dalam majalah Esquire 
yang segera diprotes oleh 
pembaca. Secepat itu pula, 
holding company Nivea ber-
nama Beiersdorf USA, menge-
luarkan pernyataan maaf 
karena sesungguhnya nilai-
nilai diversitas, toleransi, 
dan multikultural telah lama 
menjadi bagian penting da-
lam bisnis Nivea. 

Apa yang dapat kita jadi-
kan pelajar dari beberapa ka-
sus blunder iklan Nivea? Per-
tama, bangun awareness akan 
apa saja yang dapat diterje-
mahkan sebagai bentuk-ben-
tuk rasisme. Kenali berbagai 
gambar, simbol, kosa kata, 
terminologi, dan gaya pe-
nyampaian dalam komuni-
kasi verbal dan tertulis. 

Hindari penggunaan ik-
lan yang mengandung nuan-
sa rasisme. Jangan mengarti-
kan putih sebagai murni dan 
hitam sebagai tidak murni.

Kedua, apa saja kosa kata, 
frasa dan terminologi yang 

dapat mempunyai arti lebih 
dari satu (tidak terbatas yang 
homofon dan homonim). Se-
baiknya selalu berhati-hati 
memastikan makna kata se-
benarnya maupun kiasan, 
daripada terlalu longgar da-
lam penggunaan.

Ketiga, jangan mengguna-
kan satu standar kecantikan 
karena dunia ini tidak biner. 
Seseorang yang berkulit putih 
bukan berarti lebih cantik 
atau lebih ganteng daripada 
mereka yang berkulit hitam. 
Demikian pula sebaliknya. 
Dunia adalah spektrum (pe-
langi). Ada banyak warna 
dan variasi hue/shade. 

Keempat, produk-produk 
pemutih semakin ditinggal-
kan konsumen seiring dengan 
edukasi akan bahaya merku-
ri. Di India, misalnya, peme-
rintah  melarang iklan yang 
mempertontonkan kulit hitam 
sebagai inferior. 

Industri pemutih kulit 
memang sangat besar, yaitu 
mencapai US$ 31 miliar di 
tahun 2024. Namun ini bu-
kan alasan perusahaan kos-
metika  menjadi serakah 
membabibuta tanpa memper-
hatikan etika periklanan. 

Akhir kata, tanamkan ke-
pekaan kemanusiaan dalam 
mendesain iklan. Be sensitive. 
The world is a spectrum, not 
binary                ■

Blunder Iklan Nivea

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California

JAKARTA. Persaingan penju-
alan kendaraan segmen multi 
guna atau multipurpose Veh-
icle (MPV) diproyeksikan 
masih tetap memanas tahun 
depan. Beberapa pabrikan 
otomotif pun telah mempersi-
apkan varian terbarunya guna 
menggaet minat konsumen. 

Salah satu yang terang-
terangan bakal merilis produk 
baru di segmen ini ialah Wu-
ling Motor lewat merek Cor-
tez. Hadirnya produk baru 
dari pabrikan asal China ini 
diprediksi semakin memper-
ketat persaingan. 

Dian Asmahani, Brand Ma-
nager Wuling Motors menga-
takan, mobil Cortez akan di-
produksi di pabrik Wuling 
yang berada di Cikarang. 
"Kami akan meluncurkan di 
kuartal I-2017 dan kami yakin 
pasar otomotif nasional di ta-
hun depan masih positif untuk 
berkembang," kata Dian kepa-
da KONTAN, Rabu (20/12).

Namun sayang, Dian masih 
enggan membeberkan lebih 
detail mengenai harga jual 
Cortez maupun kisarannya. 
"Belum bisa kami beritahu 
tapi pasti di atas model Confe-
ro," kata Dian.

Perlu diketahui, keberadaan 
mobil Cortez nantinya bakal 
menambah portofolio produk 
mobil Wuling Motor. Sebagai 
pemain baru di Indonesia, 
Wuling yang beroperasi seca-
ra resmi di Indonesia pada  
medio tahun ini mengandal-
kan produk  MPV Confero. 

Bukan tanpa alasan Wuling 
gencar memproduksi mobil 
segmen keluarga ini. Mengu-
tip data Gaikindo, penjualan 
wholesales Wuling Confero 
hingga November 2017 telah 
terjual sebanyak 3.918 unit. 
Bahkan hingga akhir tahun 
Wuling optimistis penjualan 

mobil ini akan menembus di-
atas 4.000 unit. 

Menanggapi bertambahnya 
pemain-pemain baru di seg-
men MPV ini, Wakil Presiden 
Direktur PT Toyota-Astra Mo-
tor Henry Tanoto mengata-
kan, pihaknya masih percaya 
diri penjualan mobil produksi-
nya tetap stabil di tahun de-
pan. "Secara total market 
share Toyota di pasar otomo-
tif nasional akan dijaga sebe-
sar 35%. Model kontributor 
utama Pertama dari Avanza, 
Kedua Calya dan Ketiga dari 
Innova," kata Henry kepada 
KONTAN, Rabu (20/12).

Hal senada juga diutarakan 
Fransiscus Soerjopranoto, 

Executive General Manager 
PT Astra Toyota Motor. Ia 
mengatakan, masuknya pro-
duk baru membuat pilihan 
konsumen semakin banyak 
dan kompetisi meningkat.

Walaupun persaingan pasar 
semakin ketat, kualitas harus 
tetap menjadi perhatian uta-
ma. "Kalau dulu awalnya di 
Indonesia memang kami se-
bagai produsen Korea Selatan 
terbilang main di sisi harga. 
Namun sekarang kami lebih 
mementingkan kualitas pro-
duk kami," kata Harry Yanto, 
Marketing and Business De-
velopment Manager PT Kia 
Mobil Indonesia.

Eldo Rafael

Wuling Mencoba 
Geser Pasar MPV

Wuling Motor 
akan merilis 
mobil MPV 

Cortez mulai 
kuartal I-2017.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Banyaknya hari li-
bur di pengujung tahun ini 
menyebabkan kalangan peng-
usaha di sektor manufaktur 
ketar-ketir. Pasalnya, aktivitas 
produksi dan pemasaran akan 
terganggu lantaran akses yang 
terbatas. Walhasil, kinerja 
perusahaan berpotensi men-
jadi terhambat. 

Salah satu sektor yang ber-
dampak kondisi ini adalah in-
dustri semen. Antonius Mar-
cos, Sekretaris Perusahaan 
PT Indocement Tunggal Pra-
kasa Tbk mengatakan, libur 
akhir tahun akan berdampak 
kepada aktivitas produksi dan 
distribusi semen. 

Menurut Antonius, sektor 
yang paling dirasakan dam-
paknya ialah di bidang trans-
portasi. "Libur panjang ini 
memang siklus tahunan. Truk 
dilarang beroperasi selama 
beberapa hari, tentu ada 
mempengaruhi penjualan," 
terang Antonius kepada KON-
TAN, Kamis (21/12).

Walaupun dibayang-bayangi 
oleh libur panjang, tetapi emi-
ten berkode saham INTP di 
bursa efek Indonesia (BEI) ini 
tetap optimis hingga akhir ta-
hun penjualan semen tetap 
tumbuh 6%-7% dibandingkan 
tahun lalu. Sekadar catatan, 
hingga November lalu volume 
penjualan semen yang dito-
rehkan oleh Indocement men-
capai 15 juta ton.   

Keluhan yang sama juga di-
utarakan oleh Prama Yudha 
Amdan, Corporate Commu-
nication Manager PT Asia 
Pacific Fiber Tbk. Menurut-
nya, distribusi produk bakal 
terhambat saat libur panjang, 
karena adanya penutupan ja-
lur bagi truk-truk kontainer.  
"Biasanya di periode puncak 
arus saat liburan akan ditutup 

jalur-jalur tertentu, tentu ini 
berdampak pada produktivi-
tas kami," kata Prama. Ia ber-
harap, penutupan arus trans-
portasi bagi kendaraan besar 
dilakukan menggunakan me-
kanisme buka tutup. 

Asia Pacifi c Fiber juga ma-
sih menunggu kebijakan ter-
kait pengaturan jalur lalu lin-
tas dari Kementerian Perhu-
bungan (Kemhub). Pengusaha 
membutuhkan fleksibilitas 
aturan dari pemerintah.

Prama mencontohkan, apa-
bila puncak arus lalu lintas 
terjadi di siang hari, maka 
kendaraan-kendaraan pe-
ngangkut dari industri diper-
kenankan berjalan di jalur tol 
pada dini hari.

Tetap beroperasi

Namun, tidak semua per-
usahaan terganggu dengan 
adanya libur panjang di akhir 
tahun ini. "Kebetulan libur 
hanya di tanggal merah saja," 
ujar Anne Patricia Sutanto,  
Wakil Presiden Direktur 
PT Pan Brothers Tbk. 

Maklum, banyaknya pesan-
an di tahun depan membuat 
Pan Brothers saat ini tengah 
giat menggenjot produksi. 
"Kami masih full produksi 
karena sedang mengejar eks-
por," kata Anne.

Sekadar catatan, sebanyak 
95%-97% dari produksi Pan 
Brothers dikirim ke luar nege-

ri. Porsi terbesar dipasarkan  
ke negara-negara Asia yang 
mencapai 56%, diikuti negara-
negara di Amerika sebesar 
26%, dan sisanya ke negara-
negara di Eropa.

Terus meningkatnya per-
mintaan, membuat emiten 
berkode saham PBRX di BEI 
ini merencanakan penambah-
an kapasitas terpasang pabrik 
untuk garmen di akhir 2017. 
Yakni, dari 90 pieces juta per 
tahun menjadi 111 juta pieces 
per tahun. 

Perlu diketahui, tahun 2018 
Pan Brothers akan mengang-
garkan dana untuk ekspansi 
sebesar US$ 30 juta. Biaya itu 
masuk dalam belanja modal 
(capex) tahun depan.            ■

Libur Hambat Distribusi
Libur panjang di akhir tahun menyebabkan industri kesulitan mendistribusikan produk

Agung Hidayat, 
Eldo Rafael

Industri Hijau

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Presiden Direktur PT Kirana Megatara Tbk Martinus. S. Sinarya (kiri) berbincang dengan Direktur Independen Achmad 
Effendi usai pemberian penghargaan Industri Hijau di Kementrian Perindustrian RI, Jakarta, Kamis (21/12). Sebanyak 12 
anak usaha PT Kirana Megatara menerima penghargaan dan satu anak usaha memperoleh Sertifi kat Industri Hijau.

Gerai

Xiaomi Merilis Ponsel Baru 
Harga di Bawah Rp 1 Juta 

JAKARTA. Menjelang pergantian tahun, Xiaomi kembali 
memperkenalkan keluarga baru. Produsen telepon seluler 
(ponsel) asal China tersebut baru saja merilis seri Redmi 
5A yang dibanderol dengan harga Rp 999.000 per unit. Ke-
hadiran ponsel tersebut diharapkan  mendorong penggu-
naan smartphone di Indonesia.  

"Redmi 5A menyatukan semua mimpi kami untuk dapat 
memperkenalkan teknologi luar biasa yang dapat memba-
wa perubahan nyata bagi banyak penduduk Indonesia," 
ujar Steven Shi, Head of Xiaomi South Pacifi c Region and 
Xiaomi Indonesia Country Manager dalam siaran pers, 
Rabu (20/12).

Steven berharap, peluncuran seri Redmi 5A ini dapat 
mengubah industri smartphone di Indonesia. Konsumen 
yang masih menggunakan menggunakan feature phone  
beralih ke smartphone. 

Ponsel berukuran 5 inci tersebut diklaim memiliki bera-
gam fi tur berkualitas yang belum pernah ditemukan di ka-
tegorinya. Smartphone lain dengan spesifi kasi serupa rata-
rata dijual pada harga Rp 1,5 juta. 

Pemasarannya akan dilakukan dengan kerjasama bersa-
ma Lazada, Qualcomm, Indosat, dan Erajaya.  "Redmi 5A 
akan tersedia secara online di Lazada.co.id mulai dari 
11.00 WIB pada tanggal 27 Desember 2017, dan secara of-
fl ine di Authorized Mi Store dan gerai Indosat Ooredoo 
pada hari yang sama," ujar Steven.

Mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet In-
donesia (APJII), tahun 2016 hanya 47,6% dari total pendu-
duk Indonesia yang menggunakan smartphone. 

Putri Werdiningsih

Kontribusi Industri Manufaktur 
Terhadap PDB Nasional (%)

2016 *I 
2017

*II 
2017

*III 
2017

Industri Pengolahan 20,51 20,48 20,25 19,93
a. Industri  Migas 2,31 2,39 2,32 2,18
b. Industri tanpa Migas 18,2 18,08 17,94 17,76
Ket: * Kuartal, berdasarkan harga berlaku                        Sumber:  BPS
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