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Soal susu kental manis, asosiasi terkait akan
melakukan klarifikasi langsung ke BPOM.
Franciscus Welirang, Direktur
PT Indofood Sukses Makmur Tbk

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 6 Juli 2018

Skutik
Pabrikan Susu Akan Patuh Penjualan
Semakin Menderu
■ OTOMOTIF

Surat edaran BPOM belum mempengaruhi pasar susu kental manis
Agung Hidayat
JAKARTA. Label susu pada
produk susu kental manis
(SKM) menjadi polemik. Sebab, SKM bukan menjadi bagian dari dairy product atau
olahan susu. Oleh karena itu,
Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) meminta
para produsennya tidak mengaburkan produk tersebut
sebagai susu olahan.
Atas permasalahan ini,
BPOM mengeluarkan surat
edaran terkait SKM demi melindungi konsumen, khususnya anak-anak. Dalam surat
edaran tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental
dan Analognya, BPOM menegaskan perlunya melindungi
konsumen dari informasi salah dan menyesatkan sehingga perlu diambil langkah perlindungan yang memadai.
Dikutip dari rilis BPOM,
produsen dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk
apapun. Dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk
susu kental dan analognya disetarakan produk susu lain
sebagai penambah dan pelengkap gizi. "Adapun produk
susu lain seperti susu sapi,
susu yang dipasteurisasi, susu
yang disterilisasi, susu formula, susu pertumbuhan," ujar
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan, BPOM, Suratmono, dalam surat edarannya
pada Selasa (3/7) lalu.
BPOM juga melarang produsen menggunakan visualisasi gambar susu cair dan atau
susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh atau
dikonsumsi sebagai minuman.
Khusus untuk iklan, BPOM
melarang ditayangkan pada

jam tayang acara anak-anak.
Menanggapi hal tersebut,
salah satu produsen SKM terbesar di Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk
(INDF) mengatakan, label
susu sebenarnya sudah masuk
kategori yang tercatat dalam
produk industri. "Mengenai
hal tersebut, tentu nanti asosiasi terkait akan klarifikasi
langsung ke BPOM," ungkap
Franciscus Wellirang, Direktur Indofood kepada KONTAN, kemarin.
Ia mengaku belum membaca sepenuhnya edaran itu.
Tapi, secara garis besar pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan jika label susu harus
diganti dengan yang lebih se-

suai. "Pokoknya industri akan
mengikuti kebijakan pemerintah untuk perlindungan konsumen," tegas dia. Saat ini,
Indofood memiliki sejumlah
brand SKM seperti Indomilk
Kental Manis, Cap Enaak, dan
Kremer.
PT Ultrajaya Milk Tbk
(ULTJ) yang memiliki brand
Susu Cap Sapi tak merasa
terganggu. Muhammad Muhthasawwar, General Manager
Public Relations Ultrajaya
menyatakan, BPOM sudah
mengatur mana produk susu
kental dan mana produk krimer kental. "Kalau susu kental pakai lemak susu, sementara krimer kental pakai lemak
nabati," ungkap dia kepada

KONTAN, Kamis (5/7).
Adapun produk SKM Ultrajaya diakui masuk kategori
krimer kental manis. "Digunakan sebagai pelengkap dan
pemanis makanan dan minuman," urai dia.
Sebagai tambahan makanan
lain, Ultrajaya mengaku cukup spesifik menyasar pasar
produk ini. "Kami biasanya
memasarkan ke segmen low
end, untuk para pedagang kecil, jadi tidak langsung enduser," ujar Azwar, panggilan
karib Muhthasawwar.
Dia menambahkan, permintaan SKM di dalam negeri cukup besar meski pertumbuhannya masih di bawah bisnis
susu UHT Ultrajaya. Ia mem-

perkirakan, setiap tahun pertumbuhan bisnis SKM sebesar
5% atau mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, Azwar tidak memerinci kapasitas produksi dan
pangsa pasar SKM Ultrajaya.
"Pangsa pasar kami masih kecil, karena didistribusikan
terbatas pada segmen tertentu
saja," ujar dia.
Bahkan ia mengaku, market
share produk SKM ULTJ masih di bawah 10%. Mengacu
laporan keuangan kuartal I2018, penjualan bersih segmen
minuman sebelum mengalami
eliminasi tumbuh 10% menjadi
Rp 1,31 triliun, sementara di
periode yang sama tahun lalu
tercatat Rp 1,19 triliun.
■

Sepatu Lukis

ANTARA/Moch Asim

Pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu lukis Dhona Dhani di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/7). Kerajinan sepatu lukis
yang desainnya dapat ditentukan sendiri oleh pembeli tersebut dijual dengan harga Rp 100.000 - Rp 400.000 per pasang,
tergantung tingkat kesulitan dan ukuran sepatu.

Televisi Streaming vs Kabel

K

onten adalah raja, kata
Bill Gates. Distribusi
mempunyai posisi cukup penting selain konten itu
sendiri. Jadilah "distribusi
konten" sebagai "perdana
menteri."
Distribusi konten melalui
teknologi OTT adalah salah
satu model bisnis yang luar
biasa. Sangat skalabel dan
berpotensi untuk merajai dunia jauh melampaui era televisi analog dan parabola.
Ini adalah era fantastis
dan mencengangkan. Mari
kita simak. Seperti apa masa
depan per-televisi-an dunia?
Akankah berubah dari apa
yang kita kenal selama ini?
Bagaimana dengan oportunitas bisnis konten, produksi,
dan distribusinya di masa
mendatang?
"Over the top" (OTT) adalah istilah yang digunakan
untuk metode distribusi konten yang menggunakan internet dan smart devices (smart
phone, tablet, TV, etc) sebagai
saluran distribusi acara-acara televisi. Dan para raksasa
teknologi dunia seperti Apple,
Google dan Amazon mempunyai market share yang cukup
besar.
Ini semua terlaksana tanpa terkoneksi dengan kabel
(cable) dan satelit parabola
(satellite). Sling, Vue, Hulu,

Amazon Prime, Netflix dan
semacamnya dikenal sebagai
provider TV streaming seperti
ini.
Sebanyak 25% keluarga di
Amerika Serikat (AS) tidak
lagi memiliki dan menggunakan TV konvensional dengan
kabel maupun parabola. Menurut survei, para Milenial,
Generasi X dan Y lebih menyukai TV streaming dengan
distribusi OTT. Diperkirakan
pada tahun 2019, pelanggan
OTT akan mencapai 330 juta
orang, yaitu seluruh penduduk AS.
Di Indonesia, TV berbasis
OTT seperti ini dimungkinkan sepanjang infrastruktur
internet dengan kecepatan
tinggi dan bandwidth memadai. TV streaming ini memungkinkan para pengguna
memilih kanal dan film seri
atau dokumenter setiap saat
secara asynchronous.
Sebagaimana portal-portal video online seperti YouTube dan Vimeo, asynchronocity merupakan selling point
penting mengingat perbedaan
zona waktu dan pilihan user.
Ini sangat berbeda dengan TV
kabel dan analog yang masih
synchronous.
TV streaming segera menempati posisi mainstream di
seluruh dunia. Di tahun 2017
lalu, pelanggan Netflix men-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
capai 100 juta orang secara
global dengan mayoritas di
luar Amerika Serikat. Pengguna di AS dan luar AS mencapai rasio tiga banding

Tak lama lagi,
TV streaming
akan segera
menempati posisi
mainstream di
seluruh dunia.
satu.
Proyeksi subscriber
growth Netflix tahun 2019

akan mencapai 120 juta, di
tahun 2020 mencapai 150
juta, dan pada 2021 akan
mencapai 160 juta. Diperkirakan, pada tahun 2027 mendatang, pengeluaran Netflix
untuk kreasi konten akan
mencapai US$ 14,4 miliar.
Tren streaming TV mencakup empat kategori, menurut
Deloitte. Satu, vMVPD (virtual multichannel video programming distributor) akan
mencapai 20% pasar AS, seperti DirectTV, SlingTV dan
YouTube TV.
Dua, jutaan pengguna TV
di dunia akan memutuskan
subscripsi TV kabel dan digantikan dengan TV streaming. Tiga, pemasangan iklan tertarget dan terpersonalisasi akan semakin marak,
baik di dunia maya maupun
digital statis.
Empat, VR (virtual reality) dan AR (augmented reality) semakin populer dan dapat dinikmati di berbagai
tempat publik dan privat. Di
Jakarta, CGV telah menawarkan ini secara terbatas.
Dengan tren-tren tersebut,
bagaimana Anda dapat
mengantisipasi kesempatan
bisnis?
Satu, leverage teknologi
terbaru, yaitu 4K video, HDR
(high dynamic range), dan 5G
wireless.

Dua, gunakan data analytics dengan business and marketing metrics dalam data
collection process.
Tiga, lakukan berbagai
sinergi untuk memproduksi
dan mendistribusikan konten. Empat, tingkatkan UX
(user experience) dan AI (artificial intelligence) dalam berbagai proses dan delivery.
Dengan kata lain, dunia
per-televisi-an telah berubah
dan kreasi serta distribusi
konten akan semakin deras.
Laju informasi akan semakin
tidak terbendung dan perbedaan geografis bukan lagi
merupakan penghalang distribusi.
Bagi para pekerja konten
dan intelektual kreatif, TV
streaming membuka panggung bisnis semakin luas dan
dalam. Nyaris tidak ada lagi
penghalang untuk berkarya,
sepanjang ide cukup jenial
untuk diwujudkan dan dikonsumsi secara global.
Walaupun konten adalah
raja dan distribusi merupakan perdana menteri, pekerja
konten adalah pewujudan segala macam ide. Kombinasi
antara teknologi dengan skill
kreatif dan intelektual merupakan kunci sukses abad ini,
sepanjang AI dan UX mendapatkan porsi yang cukup memadai.
■

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Sepeda motor skuter besutan Honda yang menjadi favorit
adalah Honda Beat.
JAKARTA. Sepeda motor skuter memiliki segmen pasar
luas. Asosiasi Industri Sepeda
Motor Indonesia (AISI) mencatat, pasar motor skuter
mencapai 84%, adapun sisanya jenis motor lain. Peminat
motor skuter semakin banyak
lantaran kendaraan roda dua
ini dinilai lebih praktis dan
penuh gaya.
Ketua Umum AISI, Johannes Loman, menyatakan besarnya pasar motor skuter
karena praktis dan memenuhi
selera anak muda. Meski begitu, ia memperkirakan pangsa
pasar tersebut akan tetap stabil. Sebab, ada banyak tipe
motor lain yang memenuhi
pasar kendaraan roda dua.
"Diperkirakan tetap pada angka itu, karena masyarakat
memiliki selera yang berbedabeda dan tipe motor juga masih ada yang lain," ujar dia ke
KONTAN, Kamis (5/7).
Ignatius Didi Kwok, General Manager Sales Division
PT Astra Honda Motor menyatakan, pasar skuter berkembang dengan baik. Hal
tersebut terlihat dari karakteristik tipe skuter yang memberikan kemudahan kepada
para pengguna. "Skuter praktis dan mudah dikendarai",
ujar dia.
Setiap segmen memiliki
konsumen sendiri. Hal tersebut berdasarkan minat pelanggan pada model skuter
yang sesuai kebutuhan mereka. "Secara volume, low segmen paling besar," kata dia.
Hingga semester pertama

tahun ini, Honda telah menjual motor skuter sebanyak
1.929.090 unit. Jumlah tersebut meningkat 12,16% dibandingkan penjualan semester
pertama tahun lalu yang sebanyak 1.719.845 unit.
Didi menyebutkan, untuk
sepeda motor skuter besutan
Honda yang menjadi favorit

Sepeda motor
skuter bukan
hanya sebagai
kendaraan, tetapi
juga lifestyle.
adalah Honda Beat. "Di semester pertama, penjualan
Honda Beat mencapai 883.575
unit," ujar dia.
Antonius Widiantoro, Public Relations Manager PT
Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menyatakan segmen skuter memiliki
pasar yang luas karena konsumen tak hanya melihat motor
sebagai kendaraan. "Pilihan
konsumen saat ini adalah motor yang lifestyle," tutur dia.
Saat ini pasar sepeda motor
Indonesia didominasi automatic category. Sebab, segmen tersebut memiliki pasar
yang luas dan bervariasi, mulai dari tipe low price hingga
premium. Namun Yamaha belum bersedia membeberkan
penjualan di semester I-2018.
Sugeng Adji

Info Tender & Lelang
Lelang Tanah dan
Bangunan di Bekasi
■ Lot 1
Rumah SHGB No.566, Lt=60 M2
Puri Harapan Blok E 11 No.39
Desa Setiaasih, Kec Tarumajaya,
Kab Bekasi
Limit Rp 136.000.000
Jaminan Rp 40.800.000
■ Lot 2
Rumah SHM No.03320, Lt=381
M2
Kav Dept Pertanian Blok No.01,
Kampung Pulo RT.001/037
Kel. Sumberjaya, Kec. Tambun
Selatan, Kab. Bekasi
Limit Rp 102.000.000
Jaminan Rp 30.600.000
■ Lot 3
Rumah SHGB No.7475, Lt=72 M2
Perum Villa Bekasi Indah 2, Blok K1 No.27, Jl. Kemuning 1
Kel. Sumber Jaya, Kec. Tambun
Selatan, Kab. Bekasi
Limit Rp 129.000.000
Jaminan Rp 38.700.000
Closed bidding: mengakses url
www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/)
Batas akhir penawaran: Selasa, 10
Juli 2018 Pk. 11.30 WIB
Pelunasan harga lelang: paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pelaksanaan lelang
Bea lelang pembeli: 2%harga lelang
Tempat pelaksanaan lelang: KPKNL
Bekasi, Jl. Sersan Aswan No. 8 D,
Bekasi Timur, Bekasi
Penetapan pemenang: setelah batas
akhir penawaran
Hubungi PT Balai Lelang Star, Telp.
021-8313728, 082122227068

Pekerjaan di
Kabupaten Badung
■ Nama lelang: belanja modal
gedung dan bangunan - pengadaan bangunan rambu bersuar lalu
lintas darat, pengadaan dan
pemasangan lampu penerangan
jalan pada ruas jalan lingkungan
Kecamatan Kuta
Instansi: Pemerintah Daerah
Kabupaten Badung (Kode Lelang:
5073113)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Bidang/sub. bidang: instalasi

mekanikal dan elektrikal/jasa
pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan
rendah yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil
Pagu paket: Rp 1.420.181.000,00
HPS paket: Rp 1.418.224.416,08
Anggaran: APBD
Pendaftaran:
Rabu, 4 Juli – Senin, 16 Juli 2018
melalui http://lpse.badungkab.
go.id/eproc4

Pekerjaan di
Kementerian PUPR
■ Nama lelang: penggantian
jembatan Sei Alalak
Instansi: Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(Kode Lelang: 42443064)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Kalsel
Bidang/sub. bidang: bangunan
sipil/jasa pelaksana konstruksi
jembatan, jalan layang, terowongan
dan subways (SI004) yang masih
berlaku
Klasifikasi: non kecil
Pagu paket: Rp
278.400.521.000,00
HPS paket: Rp 278.400.521.000,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran:
Selasa, 3 Juli – Sabtu, 14 Juli 2018
melalui https://lpse.pu.go.id/eproc/
■ Nama lelang: Preservasi
Rehabilitasi Jalan Ciamis – Banjar –
Pangandaran – Bts. Jateng
Instansi: Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(Kode Lelang: 42446064)
Satuan kerja: Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
III Provinsi Jawa Barat
Bidang/sub. bidang: bangunan
sipil/ jasa pelaksanaan untuk
konstruksi jalan raya (kecuali jalan
layang), jalan, rel kereta api, dan
landas pacu bandara yang masih
berlaku
Klasifikasi: non kecil
Pagu paket: Rp 31.729.922.000,00
HPS paket: Rp 28.729.922.000,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran:
Selasa, 3 Juli – Senin, 23 Juli 2018
melalui https://lpse.pu.go.id/eproc/

