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Sepertiga penjualan Datsun ada 
di Indonesia.
Yutaka Sanada, Regional Senior Vice 
President Nissan Motor Co

■MANUFAKTUR

O adalah majalah yang 
diterbitkan oleh Oprah 
Winfrey. OWN adalah 

singkatan dari Oprah Win-
frey Network. Dan Oprah ada-
lah nama kesayangan Oprah 
Winfrey, pemilik perusahaan 
broadcasting OWN, ia host 
talk show kesayangan dunia 
dan fi lantropis raksasa.

Dalam kesederhanaan, 
Oprah kecil adalah seorang 
anak yang hidup dengan ne-
neknya dalam kemiskinan. 
Awalnya Oprah membidik 
dunia broadcasting sebagai 
simbol pemberontakan terha-
dap keterbatasan ekonomi 
yang ia hadapi. 

Ia kemudian dikenal seba-
gai ratu talk show,  juga seo-
rang aktris berkaliber Piala 
Oscar dan Golden Globe de-
ngan film The Color Purple 
yang disutradarai oleh Steven 
Spielberg. Ia kemudian juga 
dikenal sebagai produser ek-
sekutif berbagai fi lm bertema 
kemanusiaan seperti Beloved 
karangan Toni Morrison.

Hebatnya, Nona Winfrey 
ini termasuk segelintir mili-
arder dunia berkulit hitam 
dan perempuan. Ia menjadi 
jutawan dalam dollar Ameri-
ka Serikat (AS) di usia muda, 
32 tahun. Di usia 41 tahun, 
ia memiliki net worth sebesar 
US$ 340 juta. 

Di tahun 2000, ia beraset 

hingga US$ 800 juta dan war-
ga AS berkulit hitam terkaya 
di abad ke-21. Terhitung ta-
hun 2008, penghasilan per 
tahunnya mencapai US$ 275 
juta. Tahun 2014, total nilai 
asetnya mencapai sekitar 
US$ 2,9 miliar. 

Apa saja merek dagang 
milik Oprah? Harpo Produc-
tions (Harpo Studios), Harpo 
Inc, Harpo Print, Harpo 
Films, Harpo Radio dan OWN. 
Harpo Films dan Harpo Ra-
dio telah ditutup. Sebagian 
saham OWN kini juga dikua-
sai oleh Discovery Communi-
cations. 

Oprah juga dikenal beker-
ja sama dengan Weight Wat-
chers slimming center. Kola-
borasi ini ternyata menaik-
kan saham kepemilikannya 
dari US$ 43 juta, menjadi 
US$ 294 juta, setelah Oprah 
berhasil menurunkan berat 
badan 40 pon.

Terhitung Agustus 2017, 
Oprah bekerja sama dengan 
Kraft Heinz dalam menyaji-
kan comfort food O, That's 
Good! berbentuk sup dan side 
dish seharga sekitar US$ 4,5 
hingga US$ 5 per porsi. Ma-
kanan sehat siap saji ini di-
jual di supermarket ternama.

Sebagai jurnalis, ia telah 
menelurkan lima buku, ter-
masuk buku penurunan berat 
badan dan memoar. Sebagai 

aktivis, ia menginisiasi Op-
rah's Child Predator Watch 
List alias daftar predator 
anak online. Oprah.com mene-
rima 70 juta page views per 
bulan oleh 6 juta pengguna. 

Nama dan rupa Oprah 
Winfrey telah sangat populer 
dan sangat menjual. Tua 
muda, miskin kaya, hitam 
putih, laki perempuan dan 
demokrat republikan dan dari 
berbagai negara dan latar be-
lakang, semua terkesima de-
ngan nona hitam manis ini. 
Apa strategi suksesnya dalam 
karier dan bisnis?

Satu, transparansi dan 
ketulusan. Ini sangat jelas 
terbaca dari setiap gerak-ge-

riknya. Dan ini menjadikan-
nya ikon favorit pembangun 
jembatan, baik dalam isu-isu 
sosial maupun pengembang-
an pribadi. 

Tidak jarang Oprah tam-
pil tanpa makeup sama sekali 
dalam syuting dokumentasi 
di belakang layar tentang ke-
hidupan pribadinya. Para 
selebritis tidak banyak yang 
berani tampil tanpa gincu. 
Namun Oprah berani dan tu-
lus melakukannya.

Dua, kedekatan isu, hati 
dan pikiran dengan pemirsa, 
pembaca, dan konsumen. Sa-
lah satu kelebihan Oprah ada-
lah skill berkomunikasi yang 
banyak mendengarkan dan 
bertanya secara cerdas dan 
baik hati. Baik hati di sini 
sangat penting, mengingat 
ada talk show host yang ha-
nya mengutamakan "kelihat-
an pintar", tapi terlalu memo-
jokkan.

Kedekatan merupakan 
faktor penting dalam peng-
ambilan keputusan produk-
produk yang akan dilontar-
kannya ke pasar. Mirip War-
ren Buffett, yang memilih 
produk-produk yang dimeng-
erti, demikian juga Oprah.

Tiga, memutarbalikkan 
kekurangan menjadi kelebih-
an. Oprah dikenal dengan be-
rat badan yoyo, alias naik 
turun. Jadilah ia brand am-

bassador Weight Watchers 
Slimming Center. Ia juga dike-
nal dengan masa kecil yang 
miskin papa, jadilah ia seo-
rang inspirator dan fi lantro-
pis kelas dunia. 

Ia tidak malu, apalagi ta-
kut dengan kekurangannya. 
Itu semua menjadi kelebihan 
dan unique selling proposition 
(USP) dari Oprah. 

Terhitung tahun 2004 
hingga 2011, Oprah termasuk 
satu dari 100 insan paling 
berpengaruh di dunia. Kredi-
bilitas Oprah sebagai pribadi 
unggulan melampaui kredi-
bilitas presiden dari negara 
manapun. Bisa dimengerti 
bila suatu hari ia berkampa-
nye untuk menjadi presiden 
AS dan menang. 

Karya-karya filantropi-
nya juga sangat mengagum-
kan. Oprah's Angel Network 
telah bekerja keras mengum-
pulkan lebih dari sekitar 
US$ 80 juta yang disumbang-
kan kepada para korban ben-
cana alam, anak-anak terlan-
tar, dan pendidikan anak-
anak perempuan. 

Insan multitalenta ini 
sungguh luar biasa. Dengan 
kegigihan dan kebesaran hati, 
ia berhasil membangun lebih 
dari sekadar merek-merek 
yang stabil. Namun inspirasi 
bagi semua orang yang selalu 
mengalir deras.    ■

Kekuatan Merek-merek O dan OprahKekuatan Merek-merek O dan Oprah

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

INDUSTRI KEMASAN■

Industri Kemasan 
Terpukul Aturan
JAKARTA. Industri kemasan 
diprediksi masih akan banyak 
menghadapi tantangan. Ba-
nyaknya tentangan pengguna-
an styrofoam dan plastik telah 
berdampak besar bagi sektor 
ini. Walhasil, industri ini akan 
sulit bertumbuh.  

PT Kemasan Ciptatama 
Sempurna misalnya, produsen 
kemasan styrofoam yang ber-
ada dalam naungan Kemasan 
Group ini menilai tren per-
mintaan cenderung menurun 
dalam beberapa tahun ter-
akhir.  

Wahyudi Sulistya, Direktur 
Kemasan Group mengatakan, 
selama ini telah terjadi kesa-
lahpahaman dalam pemanfa-
atan styrofoam dan plastik 
untuk kebutuhan industri. 
"Ada persepsi di masyarakat , 
styrofoam di elektronik sama 
dengan yang digunakan di 
makanan. Padahal material 
keduanya berbeda," ujar Wa-
hyudi, Kamis (18/1).

Perlu dicatat, styrofoam 
untuk kemasan makanan ada-
lah polystyrene foam (ps 
foam). Sementara untuk pem-
bungkus elektronik berjenis 
polyethylene foam (pe foam). 
Harga styrofoam yang diguna-
kan sebagai kemasan makan-
an jauh lebih murah ketim-
bang untuk industri. 

Penggunaan styrofoam oleh  
pelaku usaha makanan dinilai 
lebih menguntungkan diban-
dingkan menggunakan kertas 
pembungkus. "Harganya bisa 
10 kali lipat lebih murah ke-
timbang bungkusan kertas," 
terang Wahyudi.  

Wahyudi mengklaim, Kema-
san Group merupakan pemain 
besar di bisnis styrofoam. 
Kapasitas produksi berada di 
kisaran 600 ton-700 ton setiap 
bulannya. "Pangsa pasar kami 

paling besar, bisa sekitar 70%," 
ujarnya. 

Dengan jumlah tenaga kerja 
mencapai 5.000 orang, Kema-
san Group berharap ada keje-
lasan dari  pemerintah.
Wahyudi mewanti-wanti jika 
terlalu banyak larangan maka 
berakibat dengan berkurang-
nya produksi dan timbulnya 
pengurangan tenaga kerja dari 
pabrikan.

Keluhan atas banyaknya 
kebijakan larangan pengguna-
an styrofoam dan plastik juga 
diutarakan PT Trinseo Materi-
als Indonesia. "Saat pelarang-
an styrofoam diedarkan, per-
mintaan bisa menuurun hing-
ga 500 ton per bulan," kata 
Dony Wahyudi, Manager Sa-
les Trinseo Materials Indone-
sia.

Asal tahu saja, permintaan 
kemasan styrofoam domestik 
dapat mencapai 1.000 sampai 
1.200 ton per bulan. Namun 
saat ini, permintaan styrofo-
am berada di kisaran 700 ton-
800 ton per bulan.

Trinseo Materials Indonesia 
memiliki dua pabrik kemasan 
yang berada di Merak. Satu 
pabrik memproduksi polysty-
rene dengan kapasitas pro-
duksi 85.000 ton per tahun, 
sedangkan satunya lagi ialah 
pabrik latex. Hampir 85% pro-
duksi dijual ke dalam negeri, 
sedangkan sisanya 15% eks-
por.

Selain larangan penggunaan 
styrofoam, wacana penerapan 
cukai plastik turut membuat 
khawatir. Penerapan cukai 
plastik belum menjamin isu 
kerusakan lingkungan dapat 
terselesaikan. "Namun harus 
ada manajemen sampah yang 
baik," kata Dony.

Agung Hidayat

JAKARTA. PT Henkel Indone-
sia mendirikan pusat inovasi 
di Bintaro, Tangerang Selatan. 
Fasilitas yang dibangun di 
atas lahan seluas 1,300 meter 
persegi (m²) ini menghadirkan 
inovasi dan solusi terbaik bagi 
industri perekat di Indonesia 
dan negara-negara di kawasan 
Asia Tenggara.  

Lucky Lee, Presiden Direk-
tur Henkel Indonesia, menga-
takan, pusat inovasi baru ini 
merupakan yang pertama un-
tuk industri  perekat yang di-
dirikan oleh Henkel di Asia 
Tenggara. "Pemilihan lokasi 
fasilitas ini karena Indonesia 
merupakan pangsa pasar uta-
ma kami di Asia Tenggara dan 
pembangunan pusat inovasi 
ini menunjukkan bahwa Hen-
kel akan terus melanjutkan 
investasi di Indonesia," kata 
Lucky, Kamis (18/1). 

Dengan pembangunan pu-
sat inovasi tersebut, Henkel 
Adhesive Technologies ingin 
menggabungkan kemampuan 
teknis dan inovasi tingkat re-
gional di bawah satu atap. 
Tujuannya mempererat hu-
bungan antara perusahaan 
dan pelanggan.  

Di pusat Inovasi, Henkel 
akan bekerjasama dengan pe-
langgan untuk mengembang-
kan aplikasi produk baru. Se-
lain itu  meningkatkan pro-
duktivitas dan keandalan 
fasilitas produk para pelang-
gan tersebut, sehingga akan 
menghasilkan efi siensi. 

"Jadi di pusat inovasi ini 
kami bekerjasama dengan 
pelanggan untuk mencari ino-
vasi pengaplikasian produk 
adhesive yang sesuai dengan 
produk-produk baru mere-
ka,"jelas Lucky. Berbeda de-
ngan pusat R&D yang fokus 
untuk melakukan riset sendiri 

untuk menghasilkan sebuah 
produk.

Di pusat inovasi tersebut 
akan menggandeng para ahli 
Henkel di seluruh dunia yang 
akan berbagi kompetensi dan 
kekuatan inovasi yang dimili-
ki perusahaan di tingkat glo-
bal kepada para pelanggan di 
Indonesia dan Asia Tenggara.

Meski enggan merinci be-
saran investasi untuk memba-
ngun pusat inovasi ini, Lucky 
menjelaskan, produk-produk 
yang dihasilkan tersebut akan 
fokus dipasarkan di wilayah 

Indonesia dan juga Asia Teng-
gara.

Sekadar informasi, di Indo-
nesia, Henkel hanya fokus 
menggarap industri perekat, 
meskipun di negara asalnya 
perusahaan sudah mengem-
bangkan produk beauty care 
dan mesin cuci. Untuk men-
dukung operasional, Henkel 
Indonesia memiliki dua pab-
rik yang berada di Tangerang 
dan Pasuruan.

Lucky melihat, industri pe-
rekat di Indonesia masih posi-
tif dan akan tumbuh. Hanya 
saja, dia tidak bersedia me-
nyebutkan target pertumbuh-
an penjualan Henkel di Indo-
nesia tahun ini. Lucky hanya 
mengklaim, saat ini  Henkel 
merupakan pemimpin pasar  
di tanah air.

Dina Mirayanti

KONTAN/Dina Mirayanti 

Produk-produk yang dihasilkan tersebut akan fokus dipasarkan 
di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. 

Henkel Bangun Pusat 
Inovasi di Bintaro

Indonesia    
sudah menjadi 

pangsa         
pasar utama 

Henkel.

EKSPANSI PABRIK■

JAKARTA. Membahas dunia 
otomotif memang tidak akan 
pernah ada habisnya. Adapun 
jenis kendaraan yang cukup 
banyak menghadirkan pro-
duk-produk baru tersebut ia-
lah jenis crossover. Salah sa-
tunya ialah Datsun, lewat 
Cross yang secara resmi dirilis 
Kamis (18/1).

Mengusung tema compact 
crossover, Datsun Cross dijual 
harga sekitar Rp 163 juta. 
Kendaraan model ini juga ti-
dak lagi berstatus mobil mu-
rah ramah lingkungan atau 
low cost green car (LCGC).

Datsun Cross akan dipro-
duksi di pabrik Nissan/Datsun 
di Purwakarta, Jawa Barat. 
Meski sudah di perkenalkan 
secara resmi kepada publik,  
pengiriman mobil ini baru da-
pat dilakukan di bulan Maret 
mendatang. 

Yutaka Sanada, Regional 
Senior Vice President, Nissan 
Motor Co., Head – Nissan 
Group of Asia & Oceania 
menjelaskan, kehadiran Dat-
sun Cross menjadi strategi 
Group Nissan untuk mengejar 
target sebesar 28% di pasar 
Asean.

Di Asean, Indonesia memi-
liki porsi penjualan yang besar 
dibandingkan negara-negara 
lain. "Indonesia menjadi pasar 
penting karena sepertiga pen-
jualan Datsun ada di Indone-
sia," jelas Yutaka, Kamis 
(18/1). 

Sekadar informasi, Datsun 
Cross merupakan model keti-
ga yang dihadirkan di Indone-
sia. Sebelumnya, Datsun telah 
merilis produk pendahulunya 
yaitu Datsun GO Panca dan 
Datsun GO+ Panca.

Jose Roman, Corporate 

Vice President, Nissan Motor 
Co., Global Head of Datsun 
menambahkan, saat ini Dat-
sun Cross masih menyasar 
pasar Indonesia. Namun, bila 
respons masyarakat positif, 
tidak menutup kemungkinan 
pasar penjualan akan diper-
luas untuk global alias pasar 
ekspor. 

Model baru Kia
Berbeda dengan dua model 

sebelumnya, Datsun Cross 
hadir dengan pilihan transmi-
sisi otomatis. Di fitur baru, 
tersemat teknologi vehicle 
dynamic control (VDC) seba-
gai standar di semua varian. 

Datsun Cross digerakkan 

oleh mesin bensin HP 1,2 liter 
68/78 hp ringan. Dengan tek-
nologi ini diharapkan pengen-
dara akan mendapatkan kese-

imbangan antara kinerja yang 
bertenaga dan penghematan 
bahan bakar.

Di bagian interior, Cross 

tampil dengan aura baru. Ser-
ta dasbor dilengkapi layar 
sentuh sebagai pusat informa-
si.

Hadirnya Datsun Cross 
membuat PT Kia Mobil Indo-
nesia tak tinggal diam. Agen 
pemegang merek ini segera 
mengeluarkan produk baru. 
Perlu dicatat, saat ini Kia telah 
memiliki Picanto di segmen 
mobil perkotaan ini.      

"Yang jelas tahun ini KIa 
Mobil Indonesia akan  menge-
luarkan model baru. Rencana-
nya ada model penyegaran 
(facelift) yang akan diluncur-
kan," kata Harry Yanto, Mar-
keting and Business Develop-
ment Manager Kia Mobil In-
donesia.       ■

Datsun Tinggalkan LCGC
Di model baru, Datsun Cross dijual dengan harga Rp 163 juta per unit, Kia siap menantang

Eldo Rafael

Produk AC LG
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Model berpose di depan AC inverter LG saat peluncuran di Jakarta, Kamis (18/1). PT LG Electronics Indonesia 
memperkenalkan generasi terbaru AC Inverter Dual Cool Series dengan kapasitas dari 1/2 PK hingga 2 PK, yang 
dipasarkan dari harga Rp 3 juta hingga Rp 9 juta. Sepanjang tahun 2017 LG meraih 58.8% pangsa pasar AC inverter di 
Indonesia.

Penjualan Mobil Segmen LCGC (dalam unit)

Sumber: Gaikindo
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