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Penjualan tahun ini masih cukup bagus di 
tengah kondisi ekonomi belum membaik.
Sigit Kumala, 
Ketua Bidang Komersial AISI

■MANUFAKTUR

Kosmetika asal Korea 
Innisfree menjual pro-
duk yang terbuat dari 

bahan-bahan alami. Innisfree 
dikenal sebagai salah satu 
merek paling dikenal di Asia, 
termasuk di China. Di perte-
ngahan 2017, Innisfree ber-
hasil mencapai penjualan se-
besar KRW 1 juta atau 
US$ 880 juta per tahun. 

Innisfree adalah produk 
asal Korea naturalis pertama 
yang membawakan tema-
tema hijau, seperti sea water 
dan green tea dari Pulau Jeju.  
Holding company Amorepaci-
fi c Group berada di ranking 
ketujuh dari 100 perusahaan 
kosmetika dan kecantikan 
oleh US Women's Wear Daily 
majalah industri fesyen. Po-
sisi ini naik 5 tingkat dari 
tahun lalu. 

Amorepacific  Group 
menghasilkan omzet US$ 5,6 
miliar tahun lalu dari pasar 
domestik. Data ini saja telah 
melampaui LVMH dan 
Chanel. Lima merek unggul-
an mereka adalah Sulwhasoo, 
Laneige, Mamonde, Innisfree 
dan Etude House. 

Bagaimana merek yang 
baru berdiri di tahun 2000 
ini dapat mendominasi pen-
jualan kosmetika alami di 
China dan Asia Tenggara? 

Satu, mengkapitalisasi 
kultur K-Pop. Para penggemar 

drama TV Korea pasti kenal 
K-Pop. Mayoritas bermukim 
di Asia, jadilah Innisfree me-
nargetkan China dan Asia 
Tenggara lebih dahulu sebe-
lum memasuki pasar negara-
negara maju seperti AS dan 
Eropa yang tidak begitu tergi-
la-gila K-Pop.

Soft power K-Pop sangat 
terasa ketika produsen hen-
dak menaklukkan pasar-pa-
sar tertentu. Semakin tinggi 
soft power suatu negara de-
ngan berbagai ekspor kultur 
mereka, semakin mudah pe-
netrasi produk.

Dua, produk alami dan 
kontainer eco-friendly. Innis-
free mengikuti tren ramah 
ekologi global dengan bahan-
bahan alami yang ditanam 
di Jeju, Korea Selatan. Dae-
rah pegunungan ini dikenal 
dengan iklim yang sejuk dan 
bebas dari kontaminasi polu-
si. Jeju juga merupakan pu-
lau yang diproteksi oleh 
Unesco.

Bahkan kontainer produk-
produknya pun terbuat dari 
bahan-bahan recycled yang 
tidak memberatkan lingkung-
an. Produk dan kontainer 
alami ini sangat menarik 
hati kalangan milenial yang 
merupakan generasi paling 
sadar dengan kondisi ling-
kungan. 

Tiga, pematah mitos pro-

duk murahan. Kini produk-
produk Amorepacifi c berhasil 
mematahkan mitos bahwa 
kosmetika Korea bermutu 
rendah dan hanya dijual di 
toko-toko murahan. 

Innisfree memberi kesan 
Korea yang kenal kualitas. 
Juga bertanggungjawab dan 
berbudaya tinggi.

Innisfree merupakan 
kompetitor Bodyshop, yang 
dikenal membidik pasar yang 
sama dengan produk-produk 
alami serupa. Filosofi  kemba-
li ke alam mereka juga mirip. 
Innisfree mematok harga le-
bih rendah daripada Bodys-
hop, sehingga ini menjadi 
selling point di Asia.

Empat, "Green Cafe" di 
dalam fl agship store. Flagship 
store di Myeong-dong, Seoul 
mempunyai kafe hijau yang 
menyajikan pastry dan mi-
numan. Konsep ini masih 
tergolong baru di Korea dan 
ini menjadi hit di antara 
para milenial. 

Salah satu hiburan high-
tech yang disuguhkan adalah 
bersepeda sambil ber-VR (vir-
tual reality) ria ke pegunung-
an Jeju.  Berbagai tanaman 
citrus juga menghiasi kafe 
hijau tersebut. Dekorasinya 
pun mempunyai nuansa mi-
nimalis yang mencerminkan 
clean products, tanpa melu-
pakan nuansa high tech.

Lima, membidik China 
dan Asia Tenggara. Total le-
bih dari 300 gerai telah dibu-
ka di Tiongkok, sejak penetra-
si pertama tahun 2012. Salah 
satu fl agship store di China 
terbaru adalah di Chengdu 
dengan luas area 327 meter 
persegi dan dihiasi dengan 
interior taman vertikal ber-
nuansa Jeju.

Di Indonesia, produk-pro-
duk Innisfree dapat dijumpai 
di Central Park Mall dan Se-
nayan City. Di Singapura, 
Innisfree mempunyai 11 ge-
rai di berbagai mal. Gerai 
pertama di Vietnam juga te-
lah dibuka tahun ini. 

Segera, flagship di Man-

hattan, New York City segera 
dibuka dan diprediksikan 
akan berhasil menggaet pang-
sa pasar cukup besar.

Enam, lokasi manufaktur 
yang dekat dengan pasar. Lo-
kasi manufaktur dan R&D 
akan ditambah di Malaysia 
pada tahun 2020. Tujuannya 
agar memperdekat jarak de-
ngan pasar Asean, India, dan 
Timur Tengah. Penetrasi pa-
sar-pasar baru masih akan 
terus dilakukan, seiring de-
ngan semakin meningkatnya 
nilai merek Innisfree dan ke-
siapan pasar.

Tujuh, online marketing 
jitu. Penggunaan strategi on-
line marketing Innisfree sa-
ngat tepat dan berhasil. De-
ngan jumlah impresi hashtag 
#innisfree yang mencapai 
17,7 juta di Weibo dan masih 
terus membengkak, bisa di-
prediksikan keberhasilan 
penjualan.

Akhir kata, strategi bisnis 
dan pemasaran Innisfree dan 
Amorepacific Group sangat 
paralel dengan keinginan 
para milenial yang telah me-
megang market share penting. 
Kemampuan mereka dalam 
menggabungkan berbagai ke-
kuatan produk-produk, alam, 
dan soft power kultur Korea 
sangat pantas untuk dipelaja-
ri dan menjadikan sebagai  
benchmark                 ■

Kisah Sukses Innisfree

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

JAKARTA. Pesatnya pemba-
ngunan infrastruktur di Indo-
nesia memicu para produsen 
semen berlomba-lomba beri-
novasi. Termasuk perusahaan 
asal Thailand  Siam Cement 
Group (SCG). 

Nantapong Chantrakul, 
Country Director of SCG In-
donesia mengatakan, melalui 
salah satu produknya yakni 
Jayamix, SGC menerapkan 
inovasi dan teknologi baru 
dalam pengembangan high 
performance concrete. "High 
performance concrete dipe-
runtukkan bagi berbagai ke-
butuhan pengembangan dan 
konstruksi untuk mencipta-
kan struktur yang lebih tahan 
lama dan ekonomis dalam 
jangka panjang," kata Nanta-
pong, Kamis (14/12).

Hingga saat ini, Jayamix te-
lah mensuplai kebutuhan rea-
dy mixed concrete atau cor 
beton curah siap pakai untuk 
berbagai kontraktor dan pe-
ngembang. Beberapa di anta-
ranya memasok low-heat 
concrete untuk proyek Ciput-
ra World Jakarta, Mid Town 
Gading Serpong, serta proyek 
pembangkit listrik di wilayah 
pesisir Kupang, Nusa Tengga-
ra Timur (NTT).

Meski dihantui kelesuan 
pasar khususnya sektor pro-
perti, SCG tetap optimistis in-
dustri di sektor penyediaan 
bahan bangunan akan tetap 
membaik. Mereka mem-
prediksi, separuh kedua 
tahun ini menjadi masa 
puncak atau peak season 
pasar konstruksi dan ma-
terial bangunan di dalam 
negeri.

Tak cuma mengandal-
kan semen, SCG Group 
juga akan memacu tiga 
lini usaha lain di Indone-

sia. Menurut informasi dalam 
situs resmi mereka, ada 20 
perusahaan lokal yang menja-
di anak usaha atau terafi liasi 
dengan SCG Group.

Manajemen SCG Group me-
nyatakan, penopang bisnis di 
Indonesia masih didominasi 
oleh lini usaha semen dan 
material bangunan. Porsinya 
mencapai 80%. Sedangkan 
20% selebihnya berasal dari 
lini usaha yang lain yakni di 
bidang kimia dan distribusi.

Saat ini proses produksi 
dan pengolahan semen SCG 

Group berada di daerah Suka-
bumi, Jawa Barat. Berdasar-
kan catatan KONTAN, SCG 
Group menginvestasikan se-
kitar US$ 356 juta untuk mem-
bangun pabrik Sukabumi. 

Kapasitas produksi pabrik 
SCG ini sekitar 1,8 juta ton 
semen per tahun. Pabrik se-
men perdana tersebut berope-
rasi di bawah anak perusaha-
an bernama PT Semen Jawa.

Dina Mirayanti

ANTARA/Akbar Tado 

Penopang bisnis di Indonesia masih didominasi oleh lini usaha 
semen dan material bangunan.

SCG Mengincar Porsi 
Pasar Lebih Besar

Produk ready 
mixed concrete 

SCG sudah 
banyak dipakai di 

Indonesia.

SEMEN■

JAKARTA. Penjualan sepeda 
motor tetap masih kurang 
bertenaga. Target yang dise-
matkan tahun ini diproyeksi-
kan tidak terpenuhi. Lesunya 
permintaan sepeda motor ini 
akibat melemahnya kondisi 
perekonomian dalam negeri 
dan kelesuan daya beli. 

Tengok saja, mengutip data 
Asosiasi Industri Sepeda Mo-
tor Indonesia (AISI) penjualan 
sepeda motor periode Janua-
ri-November 2017 tercatat 
hanya 5,4 juta unit. Jumlah ini 
turun 8,4%  dibandingkan pe-
riode yang sama tahun lalu 
sebanyak 5,9 juta unit.

Satu bulan di sisa tahun ini 
diyakini tidak akan dapat me-
nutup kekurangan target yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
Perlu diketahui, target penju-
alan sepeda motor yang dite-
tapkan AISI di tahun ini men-
capai 5,9 juta unit.

Harapan bakal terjadi pe-

ningkatan penjualan di akhir 
tahun pupus. Masih mengutip 
data yang sama, penjualan 
sepeda motor bulan Novem-
ber lalu terpantau hanya 
550.303 unit, turun 5% diban-
dingkan periode yang sama 
tahun lalu yakni 579.552 unit. 

Sigit Kumala, Ketua Bidang 
Komersial AISI, mengatakan, 
melihat faktor yang terjadi di 
dalam negeri ini penjualan 
sepeda motor secara nasional 
tahun ini diprediksikan hanya 
akan mencapai 5,85 juta unit. 
Jumlah tersebut menurun se-
kitar 1,34% dibandingkan de-
ngan realisasi penjualan sepe-
da motor tahun 2016 sebanyak 
5,93 juta unit.    

AISI menilai, pencapaian 
penjualan sepanjang tahun ini 
masih cukup bagus di tengah 
kondisi perekonomian yang 

masih belum membaik. Seti-
daknya pertumbuhan penjual-
an mulai terlihat. "Itu (penca-
paian penjualan) sudah bagus 
karena semester I-2017 turun 
9%," kata Sigit kepada KON-
TAN, Rabu (13/12).

Menginjak semester II-2017, 
geliat peningkatan penjualan 
mulai terasa. Kondisi ini dise-
babkan sektor riil yang mulai 
bergerak, serta harga komodi-
tas yang membaik. Selain itu, 
adanya model-model baru 
yang dirilis oleh pabrikan tu-
rut memicu penjualan sepeda 
motor. 

Tetap optimistis
Tahun depan, AISI optimis 

pasar penjualan sepeda motor 
domestik lebih baik. AISI me-
nargetkan penjualan dapat 

kembali terdongkrak hingga 
mencapai 5,9 juta-6,1 juta 
unit. 

Target yang ditetapkan ini 
menurut Sigit masih masuk 
akal. Mengingat tahun depan 
adalah tahun politik sehingga 
bakal berpengaruh besar pada 
penjualan ritel sepeda motor. 
"Melihat Pilkada kemarin 
membuat penjualan sulit ber-
gerak," ujar Sigit.

Tidak berbeda jauh dengan 
yang dikatakan Thomas Wija-
ya, Direktur Marketing PT 
Astra Honda Motor (AHM). 
Menurutya, penjualan sepeda 
motor nasional tahun ini ha-
nya akan berada di kisaran 5,8 
juta-5,9 juta unit. 

Khusus penjualan sepeda 
motor Honda, tahun ini dipre-
diksi mencapai 4,38 juta unit. 
Jumlah ini, relatif sama de-

ngan penjualan di sepanjang 
tahun lalu. "Dibanding tahun 
lalu relatif stabil," ujar Tho-
mas.

Tahun depan, Thomas 
memproyeksikan penjualan 
sepeda motor Honda akan 
mengalami pertumbuhan 
meski hanya tipis. Untuk jum-
lahnya, berada dalam rentang 
4,4 juta-4,6 juta unit. 

PT Yamaha Indonesia Mo-
tor Manufacturing (YIMM) 
juga memandang bisnis sepe-
da motor di Indonesia cende-
rung melambat, sehingga pe-
simistis, bakal memperoleh 
pertumbuhan penjualan. "Ada 
kecenderungan menurun, se-
iring dengan penurunan de-
mand sepeda motor juga," 
kata Eddy Ang, Deputi GM 
Marketing Yamaha Indonesia 
Motor Manufacturing.    ■

Pasar Sepeda Motor Lesu
AISI memproyeksi, hingga akhir tahun penjualan sepeda motor domestik sekitar 5,85 juta unit

Eldo Rafael, 
Agung Hidayat

Teknologi Sosrobahu

ANTARA/Audy Alwi

Komisaris Utama PT Jasa Marga Tbk Refl i Harun (tengah), berbincang dengan Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang 
Cikampek Djoko Dwijono (kiri) di samping Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, saat 
pemutaran perdana konstruksi pier head dengan teknologi sosrobahu di Km 21 jalan tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, 
Rabu (13/12). Setelah 30 tahun lalu digunakan untuk pertama kali pada pembangunan jalan tol di Jakarta, teknologi 
sosrobahu yang bisa digunakan di lahan terbatas, kembali eksis untuk pembangunan jalan tol Jakarta - Cikampek II.

Penjualan 
Sepeda Motor
Domestik

Pabrikan Unit
Honda 4.103.939
Yamaha 1.222.953
Kawasaki 73.184
Suzuki 68.893
TVS 1.138
Total  5.470.107 

Ekspor
Pabrikan Unit

Yamaha 227.285
Honda 109.254
TVS 29.255
Suzuki 23.132
Kawasaki 3.523
Total 392.449
Keterangan: Januari-November 2017, 
Sumber: AISI

Gerai

Electrolux Merilis Mesin 
Cuci Terbaru

JAKARTA. Brand peralatan rumah tangga asal Swedia, 
Electrolux, meluncurkan mesin cuci terbaru di Indonesia. 
Mesin cuci ini diklaim hemat energi dan mampu mencuci 
bahan pakaian yang memerlukan perawatan khusus.  

"Fitur spesial di mesin cuci ditujukan khusus untuk kon-
sumen Indonesia guna merawat kain batik dan hijab," ung-
kap Iffan Suryanto, Presiden Direktur PT Electrolux Indo-
nesia, Kamis (14/12). Mesin cuci ini dinamai Electrolux 
UltraEco Front Load Washer.

Alat ini diklaim memiliki fi tur leaf lifter dan lily frum 
yang bisa memproses bantingan kain lembut dan halus. 
Mesin cuci ini juga diklaim hanya menggunakan daya lis-
trik maksimal 350 watt per siklus.

Irffan mengatakan, mesin cuci ini telah dipajang di ritel 
dan jaringan Electrolux di Indonesia dengan harga antara 
Rp 4,5 juta-Rp 5 juta. "Kami memang menyasar pasar di 
antara menengah dan premium (atas)," kata Irffan.

Mengenai target penjualannya, Irffan masih enggan 
membeberkan. Produk ini pun menjadi katalog terakhir 
yang diperkenalkan perusahaan ini di tahun 2017.

Agung Hidayat

Target Ekspor Mobil Toyota 
Tahun Ini Tercapai 

JAKARTA. Target ekspor mobil utuh atau completely built-
up (CBU) Toyota tahun ini menembus target. Adapun mo-
bil segmen high sport utility vehicle (SUV) Fortuner men-
jadi andalan.  

Edward Otto Kanter, Wakil Presiden Direktur Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia, mengatakan, pencapaian 
ekspor Toyota selama Januari-November sudah mencapai 
188.000 unit. "Bisa dibilang sampai saat ini angka 190.000 
unit sudah di tangan akhir tahun ini. Tapi kita terus me-
nunggu hasil resminya," jelas Edward, Rabu (13/12).

 Sebagai informasi, PT Toyota Motor Manufacturing In-
donesia hanya memasang target ekspor mobil sebanyak 
185.000 unit tahun ini. Jumlah ini naik 10% dibandingkan 
pencapaian tahun 2016 yang hanya 169.000 unit.

Fortuner menyumbang 35% total penjualan. Sedan Vios 
dengan kontribusi 14%. Kemudian, ada Kijang Innova de-
ngan sumbangan 5%. Sisanya diisi oleh model-model seper-
ti Sienta dan Yaris.

Tahun depan, Edward optimistis, penjualan mobil akan 
naik. Hal ini seiring dengan negara-negara tujuan ekspor 
baru yang akan dijajaki. 

Eldo Rafael

Kinerja The Siam Cement Group 
Public Company Limited

2016 2015
Penjualan 423,44 439,61
Laba tahun berjalan 56,08 45,40
Aset 539,69 509,98
Liabilitas 258,07 266,98

Keterangan: miliar baht Sumber: SCG


