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Bagi para penggemar 
musik country dan ma-
sakan "kampung" ala 

koboi, pasti kenal nama kon-
dang Kenny Rogers. Penyanyi 
ala country dengan rambut 
dan jenggot putih berkilau ini 
telah memenangkan puluhan 
penghargaan musik interna-
sional, seperti Grammy, 
American Music dan Ameri-
can Country Music.

Penyanyi dengan rambut 
dan jenggot perak ini ternya-
ta tidak hanya kondang di 
dunia musik, namun juga 
dikenal di dunia kuliner. Res-
toran Kenny Rogers pertama 
dibuka di Coral Springs, Flo-
rida pada Agustus 1991. 
Kini, Kenny Rogers Roasters 
(KKR) yang dikenal dengan 
roasted chicken-nya dapat 
dijumpai di Malaysia, Singa-
pura, China, Indonesia, Bru-
nei Darussalam, Dubai, Ku-
wait, Kamboja, Thailand, Fi-
lipina dan Qatar. 

Uniknya, Kenny Rogers 
Roasters  sudah bukan milik 
Pak Rogers bersuara emas 
lagi, melainkan Berjaya Corp 
Bhd berbasis di Malaysia te-
lah mengakuisisinya di bulan 
April 2008 dari pemilik lama 
Nathan's Famous Inc. Konsep 
ayam bakar ini mulanya di-
perkenalkan oleh John Y. 
Brown, gubernur negara ba-

gian Kentucky yang juga me-
rupakan salah satu pelopor 
developer menu KFC.

Kok bisa? Lho, KKR ter-
nyata perusahaan Malaysia 
toh? Lantas, bagaimana de-
ngan KKR di Negara Paman 
Sam sendiri? Well, hanya 
tinggal satu KKR di AS, yaitu 
di Ontario Mills Mall, Califor-
nia.

Apa penyebab gagalnya 
KKR di AS dan negara-negara 
barat? Bagaimana perkem-
bangannya sekarang? Sang-

gupkah KKR bertahan dan 
berkembang di masa depan?

Di tahun 1998, KKR bang-
krut, padahal di tahun 1996, 
AS tergila-gila dengan ayam 
bakar ini setelah menjadi fo-
kus dari salah satu episode 
Seinfeld. Kini, sudah lebih 
dari 140 gerai KKR di Asia 
Pasifi k. Dan revenue per ta-
hun mencapai US$ 100 juta. 

Jumlah revenue ini luar 
biasa mengingat Berjaya 

mengakuisisi KKR hanya de-
ngan US$ 4 juta. Di China 
saja, diperkirakan akan dibu-
ka 100 gerai KKR.

Kegagalan KKR sebagai 
merek asal AS mengikuti ke-
gagalan es krim Swensen's, 
brand pakaian Esprit, coffee 
shop Tully's, convenience sto-
re Lawson, dan bejibun merek 
lainnya. Mereka dibangun 
dan dibesarkan di negeri Pa-
man Donald Trump, namun 
ternyata tumbuh dewasa di 
Asia Pasifi k.

Beberapa pelajaran pen-

ting dari kejadian ini. Perta-
ma, merek-merek kondang 
kelas dunia tetap mempunyai 
nilai dan mampu bangkit 
kembali dengan strategi yang 
tepat. Sepatu "Doc Martens," 
denim Levi's, kamera Kodak, 
semua pernah mengalami 
masa-masa surut.

Mereka mampu memper-
tahankan merek dengan ber-
bagai cara, walaupun belum 
melambung dengan gegap 
gempita lagi. Kemampuan 
untuk tetap "tampil" dalam 
segala keterbatasan merupa-
kan "kelebihan" merek-merek 
kelas dunia.

Kedua, persaingan bisnis 
di abad ke-21 memang luar 
biasa ketat. Hanya merek-
merek yang mampu meng-
atasi berbagai halangan in-
ternal dan eksternal yang da-
pat bertahan. Dan masa 
"surut" sebaiknya tidak diter-
jemahkan sebagai "gagal," 
namun sebagai masa beristi-
rahat.

Ketiga, KKR kurang men-
dapatkan tempat sepantasnya 
di AS mengingat kompetisi 
super ketat dengan ratusan 
bahkan ribuan franchise res-
toran. Nama Kenny Rogers 
sendiri sudah tidak sekon-
dang dulu dan hanya dikenal 
sebagai penyanyi country ol-
dies alias tempo doeloe. 

Keempat, para selebriti 
Hollywood dan dari negara-
negara barat termasuk AS 
dan Inggris mempunyai 
"daya kenal" tinggi di negara-
negara Asia Pasifi k dan Afri-
ka, mengingat kiblat budaya 
masih ke Barat. Jadilah me-
rek-merek produk dan bisnis 
yang menggunakan nama-
nama selebriti masih mem-
punyai "harapan" di luar ne-
gara asal mereka.

Konklusinya, bangunlah 
merek dengan sekuat tenaga. 
Jangan pernah berhenti mem-
bangun merek, karena ini 
adalah salah satu unsur pen-
ting keberhasilan suatu bis-
nis. Begitu suatu merek telah 
terbangun, percayalah setiap 
masa surut pasti dapat dipu-
lihkan kembali dengan strate-
gi dan bidikan pasar yang 
tepat. 

Bagi para kontrarian, se-
lalu ada kesempatan untuk 
menghidupkan "zombie" me-
rek-merek legendaris yang 
sedang "beristirahat." Kunci-
nya adalah mencari merek-
merek tersebut dengan jeli 
dan menggunakan "pamor" 
masa lalu yang dibangkitkan 
dengan berbagai cara di pa-
sar yang masih menghargai-
nya. Belajarlah dari Berjaya 
dan KKR 2.0. Niscaya Anda 
pun berjaya.                 ■
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Kalau harga jual tidak bisa naik, keuntungan 
kami akan terus tergerus.
Antonius Muhartoyo, Presiden Direktur 
PT Champion Pacifi c Indonesia Tbk

Electrolux Masih Andalkan 
Penjualan Mesin Cuci

JAKARTA. Produsen barang elektronik asal Swedia, 
PT Electrolux Indonesia, mengandalkan produk mesin 
cuci sebagai kontributor utama penjualan. Sejauh ini, pro-
duk mesin cuci menyumbang sekitar 40% dari total penda-
patan Electrolux di Indonesia.

Presiden Direktur Electrolux Indonesia Iffan Suryanto 
mengatakan penjualan mesin cuci berkontribusi besar 
terhadap perusahaan. Hal itu lantaran kebanyakan masya-
rakat hanya tahu produk Electrolux cuma mesin cuci. 
"Padahal kami ada appliances lain seperti kulkas, oven, 
vacuum cleaner dan peralatan rumah tangga lain," kata 
dia, Kamis (11/10). 

Oleh karena itu, Electrolux ingin meningkatkan portofo-
lio penjualan pada produk selain mesin cuci. Saat ini pen-
jualan terbesar kedua adalah vacuum cleaner. "Peralatan 
elektronik dapur kami juga tumbuh bagus," ujar Iffan. 

Meski terkena imbas penguatan dollar Amerika Serikat 
(AS) terhadap rupiah, Iffan optimistis, penjualan Electro-
lux hingga akhir tahun ini bisa tumbuh dua digit. Namun 
dia enggan menyebutkan berapa persen pertumbuhannya. 

                Harry Muthahhari

Indonesia dan Singapura 
Kerjasama Industri 4.0

JAKARTA. Dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 
2018 di Bali, Kementerian Perindustrian (Kemperin) men-
jalin kerjasama dengan Enterprise Singapore mengenai 
implementasi industri 4.0. Enterprise Singapore adalah 
lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan 
dan Industri Singapura.

Kerjasama itu untuk memacu lima sektor manufaktur, 
yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, 
otomotif, kimia serta elektronika.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 
Kemperin, Ngakan Timur Antara mengatakan, Indonesia 
perlu segera mengadopsi revolusi industri 4.0. "Ini menjadi 
lompatan besar di sektor industri manufaktur nasional,” 
kata dia melalui siaran pers, Kamis (11/10).

Realisasi kerjasama itu antara lain industri di Tanah Air 
saling berhubungan dengan penyedia teknologi Singapura, 
mendorong adopsi inovasi manufaktur antar-industri, dan 
pengembangan kurikulum pelatihan Industri 4.0 di Indone-
sia. “Kerja sama ini termasuk pertukaran antar-lembaga 
mengenai rancangan atau implementasi fasilitas inovasi 
manufaktur kepada industri Indonesia," kata Ngakan.

Pratama Guitarra

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Agen Pemegang 
Merek (APM) menyadari ma-
sih ada beberapa produk ken-
daraan roda empat yang sudah 
dijual kepada konsumen da-
lam keadaan tidak sempurna. 
Oleh karena itu, untuk mem-
benahi pelayanan, para pro-
dusen kendaraan buru-buru 
menarik kembali produknya 
alias recall. 

Wujud kepatuhan itu me-
mang sudah tertuang dalam 
peraturan perundang-undang-
an yang berlaku. Khususnya 
dalam pasal 79 Peraturan 
Menteri Perhubungan No 
33/2018 tentang Pengujian 
Tipe Kendaraan Bermotor 
Berkonten Baru, yang meng-
atur soal penarikan kembali 
atau recall.

Salah satu produsen yang 
melakukan hal tersebut ada-
lah PT Mitsubishi Motors Kra-
ma Yudha Sales Indonesia 
(MMKSI). Pabrikan ini meng-
umumkan program field fix 
campaign (Kampanye Perba-
ikan) untuk kendaraan Mitsu-
bishi Pajero Sport.

Head of Public Relation 
and CSR Department PT 
MMKSI, Bambang Kristiawan 
menjelaskan, kampanye ini 
akan melibatkan 77.196 unit 
Mitsubishi Pajero Sport. Mo-
del SUV yang dipanggil ke 
bengkel, yang dijual pada ren-
tang tahun 2009 sampai 2015. 
"Ini untuk masalah tailgate 
gas spring saja," ungkap Bam-
bang kepada KONTAN, Kamis 
(11/10).

Perbaikan ini disebabkan 
oleh ketidakcukupan lapisan 
anti karat di area end cap Ou-
ter tube pada tailgate gas 
spring yang lama kelamaan 
menimbulkan karat pada ou-
ter tube. "Tidak ada model 
lain yang terkena. Hanya Paje-

ro Sport saja," ungkap dia.
Pabrikan Toyota juga mela-

kukan hal yang sama. Execu-
tive General Manager PT To-
yota-Astra Motor (TAM), 
Fransiscus Soerjopranoto 
menjelaskan, pihaknya terus 
menindaklanjuti pengumum-
an dari Toyota Motor Corpo-
ration (TMC) mengenai dite-
mukannya potensi masalah 
sensor airbag di sejumlah 
produk Toyota. PT Toyota-
Astra Motor (TAM) menggelar 
program Special Service 
Campaign (SSC) untuk me-

ngecek produk yang berpo-
tensi terjadinya kecacatan.

Menurut informasi yang di-
sampaikan TMC, secara glo-
bal masalah sensor airbag di-
duga melibatkan sejumlah 
line-up Toyota, antara lain 
Alphard/Velfi re, Sienta, Noah/
Voxy/Esquire, Probox/Succe-
ed, Corolla, Highlander, Prius, 
Levin, dan Hilux.

Dalam beberapa tahun ter-
akhir, Honda juga melakukan 
program recall untuk sejum-
lah model. Dalam siaran pers 
yang diterima KONTAN, Sela-
sa (9/10), PT Honda Prospect 
Motor (HPM) mengimbau 
agar konsumen yang mobil-
nya teridentifi kasi untuk sege-
ra melakukan pemeriksaan 
dan penggantian komponen 
di diler resmi Honda. 

 Eldo Christoffel Rafael

KONTAN/Muradi

Model SUV yang dipanggil ke bengkel, yang dijual pada 
rentang tahun 2009 sampai tahun 2015. 

Sejumlah Pabrikan 
Recall Produk Mobil

Kepatuhan recall 
tertuang dalam 

Peraturan 
Menhub Nomor 

33/2018.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Didera oleh kena-
ikan harga bahan baku akibat 
penguatan dollar Amerika Se-
rikat (AS) terhadap rupiah, 
kinerja keuangan produsen 
kemasan seperti PT Champi-
on Pacific Indonesia Tbk 
(IGAR) sulit bergerak. Laba 
bersih IGAR sulit meningkat 
lantaran kenaikan harga ba-
han baku yang ditanggung 
oleh perusahaan ini tak diba-
rengi oleh kenaikan harga 
produk di dalam negeri. 

Sampai sekarang, bahan 
baku utama yang diperoleh 
IGAR seperti aluminium foil 
sebagian besar memang dida-
tangkan dari impor. Alhasil, 
penguatan dollar AS kali ini 
malah menambah beban pro-
duksi bagi perusahaan. 

Pada kuartal I-2018, sebagai 
contoh, pasokan impor bahan 
baku IGAR antara lain dipero-
leh dari dua pemasok, Koku-
sai Pulp & Paper Co Ltd dan 
Yantai Jintai International 
Trade Co Ltd.

Presiden Direktur IGAR, 
Antonius Muhartoyo menga-
takan, saat ini mayoritas klien 
adalah produsen farmasi. 
Kendati harga produk obat 
belum mengalami kenaikan, 
IGAR juga masih memperta-
hankan harga produknya. 
"Untuk itu kami masih nego-
siasi harga, sebab kami tak 
bisa langsung menaikkannya 
(harga produk)," ujar dia ke-
pada KONTAN, kemarin.

Berkenaan dengan wacana 
kenaikan harga produk obat 
Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) yang diusulkan produ-
sen farmasi, Antonius meres-
pons positif dan berharap hal 
itu segera terealisasi. "Sebab 
kalau harga jual tidak bisa 

naik, keuntungan kami terus 
tergerus," sebut dia.

Antonius memproyeksikan, 
untuk raihan laba bersih sam-
pai akhir tahun nanti diperki-
rakan kurang baik, alias me-
nurun dibandingkan tahun 
lalu. Namun, IGAR masih op-
timis mampu mencatatkan 
pertumbuhan pendapatan di 
atas 5% sampai akhir 2018.

Pertumbuhan pendapatan 
bersih IGAR lebih disebabkan 
oleh volume permintaan ke-
masan yang cenderung me-
ningkat. Untuk pencapaian 
sampai dengan kuartal III-
2018, Antonius belum dapat 
membeberkannya.

Tapi, untuk volume penjual-
an sampai September tahun 

ini sudah naik di kisaran 15% 
hingga 20% dibandingkan pe-
riode sama tahun lalu. Dia 
juga mengklaim IGAR tetap 
bisa menjaga kinerja bottom 
line agar tetap meraih laba 
bersih dan menghindari keru-
gian hingga akhir tahun nanti.

Andalkan farmasi
Mengacu laporan keuangan 

IGAR pada semester I-2018, 
penjualan perusahaan ini ter-
catat tumbuh 7,8% menjadi Rp 
400 miliar. Namun sayang, 
kenaikan tersebut juga diba-
rengi dengan meningkatnya 
beban pokok penjualan, yang 
terdongkrak naik lebih tinggi 
12% dari Rp 303 miliar menja-

di Rp 340 miliar di paruh per-
tama tahun ini.

Alhasil, laba kotor yang di-
tanggung IGAR sepanjang se-
mester I 2018 tercatat Rp 60 
miliar, turun 11% dibanding-
kan periode yang sama tahun 
lalu Rp 68 miliar. 

Nah, setelah dikurangi be-
ban keuangan, administasi 
dan lainnya, didapati laba ber-
sih IGAR sampai Juni tahun 
ini mencapai Rp 30 miliar. 
Jumlah tersebut merosot 23% 
secara year on year (yoy) di-
bandingkan tahun lalu senilai 
Rp 39 miliar. 

Segmen farmasi masih men-
dominasi penjualan sebesar 
88% dari total revenue atau 
senilai Rp 352 miliar, naik 

9,6% secara yoy. Sedangkan 
penjualan kemasan non-far-
masi turun 4% yoy menjadi Rp 
48 miliar.

Sebelumnya, Antonius me-
nyadari sebagian besar pe-
langgan IGAR ialah produsen 
farmasi yang saat ini juga te-
ngah mengalami tekanan lan-
taran harga impor bahan baku 
mereka yang terus naik. Ma-
kanya negosiasi harga farmasi 
tak mudah dicapai.

Oleh karena itu, IGAR me-
masang kuda-kuda dengan 
cara melakukan efisiensi di 
lini produksi. Di mana waste 
dari sisa produksi semakin 
diperkecil dan memaksimal-
kan penggunaan bahan mate-
rial untuk produksi.    ■

Laba IGAR Sulit Bergerak
Kenaikan harga bahan baku akibat penguatan dollar AS tak dibarengi kenaikan harga produk

Agung Hidayat

Pameran Hasil Kerajinan

KONTAN/Baihaki

Suasana di Pameran Crafi na 2018 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Kamis (11/10). Dengan tema From 
Natural Resources to Creative Product for Lifestyle, pameran kali ini menampilkan berbagai produk kerajinan di Tanah Air.

Di China saja, 
KKR diperkirakan 
akan membuka 
sebanyak 100 

gerai.


