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Pertumbuhan pasar kondom tahun lalu 
sekitar 3%.
Pierre Frederick, Deputy GM Consumer 
Healtcare PT DKT Internasional

■MANUFAKTUR

Mereka yang perlu be-
gadang untuk belajar 
ujian esok hari pasti 

pernah minum energy drink 
Red Bull alias si Banteng Me-
rah. Diciptakan di Thailand 
oleh Chaleo Yoovidhya di ta-
hun 1976 sebagai Kratingda-
eng, minuman ini memberi 
energi instan bagi para pemi-
numnya. Sehingga cocok bagi 
mereka yang bekerja di tengah 
malam, seperti para supir 
truk antarkota dan pekerja 
pabrik.

Terhitung sejak tahun 
1987 silam hingga hari ini, 
sekitar 62 miliar kaleng Red 
Bull telah dikonsumsi. Dunia 
mencintai tonik energi ber-
merek dua banteng merah 
ini.

Di tahun 1982, seorang 
Jerman bernama Dietrich 
Mateschitz mengunjungi 
Thailand dan menemukan 
Kratingdaeng menyembuh-
kan jetlag-nya. Jadilah beker-
ja sama dengan Chaleo di ta-
hun 1984 untuk menjadikan 
Kratingdaeng merek interna-
sional Red Bull. 

Chaleo dan Dietrich ma-
sing-masing mengeluarkan 
dana US$ 500.000 untuk 49% 
saham. Sisa 2%  diberikan 
kepada putra Chaleo bernama 
Chalerm. 

Namun semua sepakat 
bahwa Dietrich yang akan 

menjalankan perusahaan. 
Red Bull sendiri diluncurkan 
di Austria tahun 1987.

Red Bull diposisikan seba-
gai minuman kelas atas, de-
ngan mentargetkan para pe-
main ski di Eropa. Krating-
daeng diposisikan untuk 
kaum pekerja. Perbedaan uta-
ma dua merek ini adalah 
harga yang disesuaikan de-
ngan target market.

Di tahun 1992, Red Bull 
berekspansi di Eropa dan 
lima tahun kemudian mela-
kukan penetrasi di Califor-
nia. Timur Tengah dibidik 
pada  tahun 2000. Baik Cha-
leo maupun Dietrich kini di-
kenal sebagai salah satu mili-
arder  di dunia dengan net 
worth mencapai US$ 5 mili-
ar.

Merek Red Bull dan Kra-
tingdaeng sendiri serupa, 
tapi tidak identik. Dan di 
berbagai negara Asia, seperti 
China dan Indonesia, dua 
merek ini dapat ditemukan 
berdampingan di supermar-
ket. 

Di Negeri Panda, ternyata 
keduanya diterjemahkan se-
bagai Banteng Merah dalam 
karakter Bahasa China, se-
hingga dua merek ini membi-
ngungkan. Di Indonesia seka-
lipun, sering kita menemukan 
konsumen yang "bingung" 
apakah kedua produk tersebut 

sama.
Dari segi rasa, Red Bull 

lebih berkarbonasi dan tidak 
semanis Kratingdaeng. Rasa 
Red Bull lebih sesuai untuk 
target market penggemar olah 
raga sedangkan Kratingda-
eng lebi digemari mereka pe-
kerja kerah biru.

Red Bull dan Kratingda-
eng saat ini menggemparkan 
dunia. Mereka menciptakan 
kategori minuman baru: 
energy drink. Saingan berat 
bagi kopi. 

Mereka mensponsori aca-
ra Formula One dan berbagai 
kompetisi mountain biking 
dan parasut. Berbagai kom-
petisi dan atlet profesional 
disponsori oleh minuman 
energi ini.

Yang luar biasa dari Red 
Bull selain menciptakan kate-
gori baru bagi minuman ada-
lah kekuatan promosi kreatif 
sebagai media baru. Ya, me-
reka menciptakan berbagai 
event olahraga yang dispon-
sori oleh sponsor tunggal, se-
perti Crashed Ice dan Flugtag 
(Fly Day) yang agak nekat 
dan lucu.

Banyak peserta Flugtag 
(Fly Day) yang khusus da-
tang dari berbagai negara 
dan membawa peralatan ter-
bang orisinal mereka. Acara-
acara olah raga seperti ini 
sangat sesuai dengan moto 
mereka: Gives You Wings. Red 
Bull memberimu sayap.

Bahkan acara Flugtag 
(Fly Day) ini pernah menca-
tat rekor dunia dengan peng-
unjung 220.000 di Cape 
Town. Jumlah ini dua kali 
lipat pengunjung Superbowl. 
Hebat.

Di tahun 2002, Hansen's 
Beverages mulai memproduk-
si dan mendistribusikan 
kompetitor minuman serupa 
bernama Monster Energy de-
ngan kaleng hitam bertulisan 
hijau terang. Terakhir, Mon-
ster Energy merupakan mi-
numan resmi Nascar. Tam-
paknya, mereka mengikuti 
jejak Red Bull.

Ada tiga hal penting yang 
dapat kita pelajari dari kisah 
sukses Red Bull. Pertama part-
nership dengan produk unik 
yang dikemas sesuai target 
market ,  bisa  menjadi 
breakthrough. 

Kedua, kekuatan media, 
event, dan konsumen yang 
paralel mampu meledakkan 
produk. Ketiga, produk dan 
merek yang mempunyai reso-
nansi sangat baik akan ber-
umur panjang. 

Konklusinya, Red Bull 
bukan hanya bisnis minum-
an energi, tapi juga bisnis 
media dan event. Keduanya 
sangat bersinergi dengan 
cantik dan powerfull. Kunci-
nya adalah memberi "jiwa" 
yang sesuai produk dan me-
rek melalui berbagai event 
berkarakter kuat dan patut 
diliput media.

Silakan berkreasi dengan 
produk-produk dan event-
event Anda. Selamat meme-
cahkan rekor dunia     ■

Kisah Red Bull si Banteng MerahKisah Red Bull si Banteng Merah

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

JAKARTA. Bisnis kondom tak 
ada matinya. Beberapa per-
usahaan yang memproduksi 
salah satu alat kontrasepsi ini 
mencatatkan peningkatan 
penjualan. Bahkan untuk 
menggenjot penjualan, mere-
ka tidak ragu merilis varian 
terbarunya. 

PT DKT Internasional salah 
satunya. Perusahaan produ-
sen kondom merek Sutera 
dan Fiesta ini meluncurkan 
produk terbaru, yakni Supre-
me Condom Premium. Produk 
ini memiliki dua varian yaitu 
Supreme Performax dan Su-
preme Sensation.

Dijual dengan kisaran harga 
Rp 25.000 per pieces, produk 
ini diyakini kompetitif diban-
dingkan dengan merek-merek 
yang lain. DKT mengklaim 
harga jualnya terjangkau oleh 
kalangan masyarakat luas. 

Pierre Frederick, Deputy 
GM Consumer Healtcare DKT 
Internasional mengatakan, 
pertumbuhan pasar kondom 
tahun lalu meningkat sekitar 
3%. "Terkait penjualan tidak 
bisa saya sebutkan, tetapi ter-
jadi peningkatan sebesar sin-
gle digit," ujar Pierre kepada 
KONTAN, Kamis (5/4).

Sebagai gambaran saja, saat 
ini besarnya kebutuhan pasar 
kondom di Indonesia di luar 
program pemerintah dapat 
mencapai 1,85  juta pieces per 
tahun. Jumlah itu dapat me-
ningkat seiring dengan tingkat 
kesadaran masyarakat meng-
gunakan kondom.  

Melihat tren penjualan yang 
positif, DKT Internasional be-
rencana merevisi target pen-
jualan produk. Namun sayang, 
untuk besaran jumlah pening-
katan target tersebut Pierre 
masih enggan membeberkan 
mendetail.  

Saat ini, produk kondom 
terbaru produksi DKT Inter-
nasional ini sudah mulai dipa-
sarkan secara resmi. Distribu-
tor DKT Internasional juga 
sudah mulai menyebarkan ke 
apotek-apotek di seluruh In-
donesia.

Bila tidak ada aral melin-
tang, tahun ini DKT Interna-
sional dapat meluncurkan 
lima sampai enam varian kon-
dom baru. Hal ini untuk me-
ngembangkan portofolio dan 
juga menarik minat konsumen 
baru di Tanah Air. 

Sekadar catatan, kondom 
yang dipasarkan oleh DKT In-
donesia ini masih impor dari 
Malaysia dan Thailand. Wa-
laupun prospek penjualan 
kondom di Indonesia masih 
baik, DKT Indonesia belum 

berencana memproduksi kon-
dom di Indonesia.

Agustinus Eko Budisantoso, 
General Manager Business 
PT Antarmitra Sembada me-
yakini bisnis kondom di Indo-
nesia masih bisa meningkat 
lebih tinggi. Sampai akhir ta-
hun 2018, Antarmitra Semba-
da menargetkan peningkatan 
pendapatan sekitar 30%. 

Dongkrak penjualan
Hadirnya produk-produk 

baru diyakini dapat mendong-
krak penjualan. Sebagai salah 
satu distributor penjualan 
kondom produksi DKT Inter-
nasional, Agustinus optimis-
tis, Supreme Condom Premi-
um dapat semakin mendong-
krak penjualannya. "Semoga 

produk Supreme dapat men-
jadi salah satu andalan, secara 
value bahkan dapat menyaingi 
Sutera", ujar Agustinus.

Sebelumnya, PT Mitra Raja-
wali Banjaran juga mempro-
yeksikan pangsa pasar kon-
dom di dalam negeri masih 
besar. Namun, belum optimal-
nya mesin produksi milik 
anak usaha PT Rajawali Nu-
santara Indonesia (RNI) ini, 
menyebabkan penjualan Mitra 
Rajawali Banjaran kurang 
maksimal.

Hingga akhir tahun lalu, 
Mitra Rajawali Banjaran me-
miliki tiga line produksi kon-
dom. Untuk memaksimalkan 
produksi membutuhkan in-
vestasi baru antara Rp 14 mili-
ar sampai Rp 16 miliar. Dana 
tersebut untuk memiliki me-

sin baru.
Achmad Sufi , Direktur Uta-

ma Mitra Rajawali Banjaran 
mengatakan, penjualan kon-
dom Mitra Rajawali Banjaran 
melalui dua skema, yakni le-
wat katalog elektronik dan 
penjualan reguler secara ritel. 
Dari penjualan kondom ini 
Mitra Rajawali Banjaran dapat 
meraup pendapatan sekitar 
Rp 6,4 miliar.

Selain kondom, Mitra Raja-
wali Banjaran juga mempro-
duksi alat kesehatan lain, ter-
masuk jarum suntik. Untuk 
mendongkrak pendapatan, 
Mitra Rajawali secara berta-
hap akan mengembangkan 
alat suntik ke arah safety sha-
ring. Selama ini, produk Mitra 
Rajawali baru normal sharing 
dan auto distract.     ■

Bisnis Kondom Membesar
Tren penjualan kondom di dalam negeri menunjukkan peningkatan

Sugeng Adji, Eldo Rafael

Kontes Kepedulian Lingkungan

ANTARA/M Agung Rajasa

Direktur Finance and Administration Toyota Astra Motor Darmawan Widjaja (kiri) bersama Direktur Administration 
Corporate and External Affairs Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam (kanan) berbincang dengan perwakilan 
peserta Toyota Eco Youth ke 11 saat sosialisasi kompetisi ide-ide kreatif di Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/4). Kegiatan 
Toyota Eco Youth ke 11 ini merupakan kontes kepedulian lingkungan yang melibatkan SLTA di seluruh Indonesia.

Red Bull bukan 
hanya bisnis 

minuman energi, 
tapi juga media 

dan event.

Info Tender & Lelang

Lelang Pekerjaan di 
Kementerian PU Pera
■ Nama lelang: preservasi 
rehabilitasi jembatan 28.049.001.0 
Arjowinangun, Cs
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 40547064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah II Provinsi Jawa 
Timur
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana konstruksi 
jembatan, jalan layang, terowongan 
dan subways (SI004) yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 16.713.710.000
Nilai HPS paket: 
Rp 16.713.710.000
Anggaran: APBN

■ Nama lelang: preservasi 
rehabilitasi jembatan 28.049.001.0 
Mejayan III, Cs
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 40548064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah II Provinsi Jatim
Bidang/sub. bidang: bangunan 
sipil/jasa pelaksana konstruksi 
jembatan, jalan layang, terowongan 
dan subways (SI004) yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 13.046.440.000
Nilai HPS paket: 
Rp 13.046.440.000
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Minggu, 18 Maret –Selasa, 10 April 
2018 melalui https://lpse.pu.go.id/
eproc/   

Lelang Pekerjaan 
di Kemkes

■ Nama lelang: pembangunan 
struktur gedung laboratorium 
jurusan kebidanan Poltekkes 
Surabaya
Instansi: Kementerian Kesehatan 
(Kode Lelang: 20063047)
Satuan kerja: Politeknik Kesehatan 
Surabaya
Bidang/sub. bidang: arsitektur/
konstruksi bangunan gedung 
pendidikan (BG007) yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 3.027.847.000
Nilai HPS paket: 
Rp 2.821.147.000
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 23 Maret – Senin, 9 April 
2018 melalui http://lpse.depkes.go.
id/eproc4 

Lelang Pekerjaan di 
Prov. Jawa Tengah

■ Nama lelang: rehabilitasi talud 
beton bahu jalan Rigid Godong – 
Purwodadi
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah 
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Bidang/sub. bidang: bangunan sipil 
/jasa pelaksana konstruksi jalan 
raya (kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api dan landas pacu bandara 
(SI003) yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 5.139.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 5.139.000.000
Anggaran: APBD

■ Nama lelang: rehabilitasi saluran 
beton bertulang pracetak U 60-80 
Purwodadi – Bts.Kab.Kudus/
Klambu
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah 
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Bidang/sub. bidang: bangunan sipil 
/jasa pelaksana konstruksi jalan 
raya (kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api dan landas pacu bandara 
(SI003) yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 3.007.700.000
Nilai HPS paket: 
Rp 3.007.700.000
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 26 Maret – Minggu, 8 April 
2018 melalui http://lpse.
jatengprov.go.id/eproc/ 

Lelang Pekerjaan 
di DPR

■ Nama lelang: pekerjaan kontrak 
service pemeliharaan komplek 
rumah jabatan anggota (RJA) DPR 
RI Kalibata
Instansi: Dewan Perwakilan Rakyat 
Satuan kerja: Sekretariat Jenderal
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/ jasa pelaksana konstruksi 
hunian tunggal dan kopel (BG001) 
dan jasa pelaksana konstruksi 
bangunan komersial (BG004) dan 
jasa pelaksana konstruksi bangunan 
gedung lainnya (BG009)yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 24.047.580.000
Nilai HPS paket: 
Rp 12.047.617.000
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 29 Maret – Senin, 9 April 
2018 melalui https://lpse.dpr.go.id/
eproc4  

Gerai

Berharap Ekspor Kosmetik 
Tumbuh Dobel Digit
JAKARTA. Industri kosmetik dalam negeri masih optimis-
tis kinerja ekspor semakin cantik. Tahun lalu, ekspor kos-
metik terpantau mencetatatkan pertumbuhan sekitar 10%. 
Melihat tren positif tersebut, pengusaha di sektor ini tetap 
yakin akan menorehkan peningkatan ekspor yang signifi -
kan.  

Mengacu data Kementerian Perindustrian (Kemperin), 
nilai ekspor produk kosmetik nasional tahun 2017 menca-
pai US$ 516,99 juta. Jumlah ini lebih tinggi  dibandingkan 
dengan pencapaian ekspor kosmetik tahun 2016 yang ha-
nya sebesar US$ 470,3 juta.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Kosmetik In-
donesia (Perkosmi) Sancoyo Antorikso mengatakan, pi-
haknya berhadap tahun ini tren kenaikan ekspor produk 
kosmetik dapat berlanjut dan mencapai dobel digit. "Harap-
annya tahun ini tetap tumbuh dobel digit," ujarnya kepada 
KONTAN, Rabu (4/4).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto 
mengungkapkan, selain mengejar potensi penjualan eks-
por, Indonesia merupakan pasar kosmetik yang cukup be-
sar. Sehingga, bisnis ini diyakini masih prospektif dan 
menjanjikan bagi produsen yang ingin mengembangkan 
usahanya di tanah air.  

Agung Hidayat

Industri Menyerap Garam 
Sebanyak 1,43 Juta Ton
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) memfa-
silitasi industri pengolah garam agar menyerap garam hasil 
produksi petani dalam negeri sebanyak 1,43 juta ton tahun 
ini. Tahap awal, sebanyak 10 industri pengolah garam ber-
komitmen menyerap garam dalam negeri sebesar 964.500 
ton dari 105 petani garam lokal.  

Industri pengolahan garam tersebut adalah Sumatraco 
Langgeng Makmur dan Susanti Megah, Budiono Madura 
Bangun Persada, Niaga Garam Cemerlang, Unichem Candi 
Indonesia dan Cheetam Garam Indonesia. Lalu Saltindo 
Perkasa, Kusuma Tirta Perkasa, Garindo Sejahtera Abadi 
dan Garsindo Anugerah Sejahtera.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, 
garam merupakan komoditas strategis yang penggunaan-
nya sangat luas. “Kami mengucapkan terima kasih dan 
mengapresiasi para industri dan petani garam nasional," 
kata Airlangga, dalam siaran pers, Kamis (5/4).

Kemperin mencatat, kebutuhan garam nasional tahun 
2018 diperkirakan 4,5 juta ton, terdiri atas kebutuhan in-
dustri sebesar 3,7 juta ton dan konsumsi sekitar 800.000 
ton. Guna mendukung keberlanjutan produksi di sektor 
industri, pemerintah telah menerbitkan izin impor garam 
industri sebesar 3,01 juta ton pada tahun ini.

Eldo Rafael


