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Sariwangi masih tetap menjadi pemimpin 
pasar teh celup di Indonesia.
Sancoyo Antarikso, Sekretaris 
Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk

■MANUFAKTUR

Tahun ini menandai 
satu dekade Victoria 
Beckham sebagai fas-

hion designer kondang. Pe-
rempuan cerdas dan modis 
ini pernah dikenal sebagai 
"The Posh Spice" dari grup 
musik perempuan The Spice 
Girls yang berbasis di Inggris 
Raya.

Sebenarnya cukup banyak 
selebritis internasional yang 
"hijrah" ke dunia fashion, ter-
masuk Beyonce dan Jennifer 
Lopez. Namun hanya sedikit 
yang dapat bertahan lama. 

Suami istri Beckham ter-
masuk yang langka karena 
mereka sangat eksis dalam 
dunia fashion. David Bec-
kham juga dikenal sebagai 
ikon fashion untuk para pria 
metroseksual.

Apa sih, rahasianya? Se-
benarnya tidak ada "rahasia," 
hanya strategi bisnis jitu dan 
komitmen mendalam. Selain 
itu, timing tepat untuk masuk 
ke dalam dunia fashion yang 
super kompetitif, bahkan un-
tuk para selebritis kelas du-
nia.

Ada tiga strategi penting 
yang menentukan keberhasil-
an merek fashion Victoria 
Beckham. 

Pertama, strategi desain. 
Kenali selera persona dari 
target market yang dibidik. 
"Persona" adalah terminologi 

marketing yang dipakai un-
tuk menggambarkan target 
pasar secara mendetail de-
ngan memasukkan variabel 
profesi, hobi, status pernikah-
an, anggota keluarga dan 
lainnya.

Bangun merek dengan 
palet warna dan style yang 
sesuai dengan selera pemilik 
merek dan persona yang ditu-
ju. Dari style per desain hing-
ga desain keseluruhan lini.

Victoria Beckham telah 
memiliki existing style yang 
sophisticated, jadi sangat 
mudah baginya untuk mem-
bangun lini yang bergaya ini 
pula. Be yourself. Ternyata 
ini sangat jitu untuk diterap-
kan dalam bisnis berbasis 
seni dan kreativitas.

Kedua, strategi pemasa-
ran. Victoria dikenal dengan 
kepribadian yang humoris 
dan chic. Ini terproyeksikan 
dari berbagai foto publisitas 
di berbagai media, sehingga 
ada kesan "organik" dalam 
strategi pemasaran merek.

Fokus Victoria Beckham 
saat ini adalah e-commerce. 
Keputusan jitu, mengingat 
seluruh dunia semakin ter-
jangkit keranjingan belanja 
online. 

Pemasaran online ala digi-
tal marketing kini merupakan 
"jiwa" pemasaran. Dengan 
follower media sosial yang 

jutaan, Victoria telah me-
nguasai "taktik influencer." 
Seperti keluarga Kardashian-
Jenner, ini merupakan leve-
rage merek luar biasa yang 

pasti berbuah pada revenue 
yang hebat pula. 

Ketiga, strategi internal 
dan ekspansi bisnis. Internal 

bisnis Beckham sendiri dita-
ngani oleh para profesional 
dan anggota tim yang rendah 
hati, fokus dan punya sense 
of humor yang baik. Karena 
itulah kultur yang dibangun 
oleh pasangan Beckham ini. 

Dengan CEO baru, strate-
gi digital marketing dan proses 
membangun merek, kualitas 
para anggota tim sangat me-
nentukan kesuksesan bisnis 
dan merek dalam jangka pan-
jang. Diharapkan dalam be-
berapa tahun di muka, sema-
kin banyak lini produk yang 
ditawarkan kepada publik, 
termasuk produk-produk ke-
cantikan.

Sebagai pebisnis yang 
bukan selebriti, bisakah 
menggunakan strategi nyo-
nya Beckham ini? Tentu bisa. 
Pertama, pekerjakan anggota 
tim yang mempunyai kuali-
tas personalitas baik, fokus 
dan mampu mengeksekusi 
rencana ke dalam berbagai 
aktivitas dan produk. Ini ber-
arti project management skills 
perlu tangguh dan teruji. Pas-
tikan mereka mempunyai fi -
losofi  bisnis yang paralel de-
ngan Anda.

Kedua, perhatikan perso-
na target market produk de-
ngan mendetail. Hal-hal kecil 
terkadang mempunyai mak-
na dan efek yang besar bagi 
bisnis.

Misalnya, persona para 
eksekutif di industri-industri 
tertentu mempunyai kecende-
rungan mengenakan pakaian 
berwarna gelap. Sedangkan 
persona remaja yang "ingin 
eksis" mungkin lebih menyu-
kai gaya santai namun me-
nonjolkan individualitas.

Ketiga, pemasaran online 
dengan strategi inbound mar-
keting dan infl uencer marke-
ting bisa jadikan tumpuan 
sumber trafi k organik. Dan di 
era digital ini, hampir mus-
tahil bagi suatu bisnis untuk 
eksis tanpa adanya dukungan 
e-commerce dan web presen-
ce memadai.

Ketangguhan dan daya 
tarik jangka panjang suatu 
merek pada akarnya adalah 
fi losofi  bisnis yang sesuai de-
ngan persona target pasar. 
Apalagi untuk produk dengan 
merek yang personal seperti 
Victoria Beckham, strategi 
pemasaran perlu terasa orga-
nik dan tidak dibuat-buat. 
Nama besar keluarga Bec-
kham sendiri merupakan 
platform yang sulit ditan-
dingi.

Tentu saja tidak semua 
bisnis mempunyai merek de-
mikian. Apapun makna me-
rek Anda, benchmark Bec-
kham ini dapat diterapkan 
dengan awareness dan kecer-
dasan etis.                 ■

Membangun Merek Victoria BeckhamMembangun Merek Victoria Beckham

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

JAKARTA. PT Unilever Indo-
nesia Tbk (UNVR) menyata-
kan telah memutuskan kerja-
sama dengan PT Sariwangi 
Agricultural Estate Agency 
(SAEA). Sebelumnya, SAEA 
adalah mitra UNVR dalam 
memproduksi teh celup de-
ngan brand Sariwangi. Unile-
ver bertindak sebagai distri-
butor teh celup tersebut. 

Sekretaris Perusahaan PT 
Unilever Indonesia Tbk, San-
coyo Antarikso, bilang saat ini 
UNVR mengusung brand teh 
celup itu sendiri, serta sebagi-
an dibantu pihak ketiga yang 
disebut third party manufac-
turer. Tapi dia tak merinci re-
kan yang digandeng untuk 
memproduksi Sariwangi. San-
coyo juga tak menjelaskan 
kapan UNVR memutuskan 
kerjasama dengan SAEA. 

Yang pasti, tiga hari lalu 
(16/10) Majelis Hakim Peng-
adilan Niaga Jakarta Pusat 
mengabulkan permohonan 
pembatalan homologasi dari 
PT Bank ICBC Indonesia ter-
hadap PT SAEA dan PT Mas-
kapai Perkebunan Indorub 
Sumber Wadung. Kini, kedua 
perusahaan perkebunan teh 
tersebut resmi menyandang 
status pailit.

Sancoyo memastikan, 
UNVR tetap berkomitmen 
menyediakan brand teh celup 
Sariwangi, dimana perusaha-
an mengklaim teh itu sebagai 
market leader di segmennya. 
"Sariwangi masih tetap menja-
di pemimpin pasar teh celup 
di Indonesia," ujar Sancoyo 
kepada KONTAN, kemarin.

Mengenai berapa kemam-
puan produksi untuk teh ce-
lup itu, Sancoyo tak dapat 
memberikan detail angkanya. 
Dalam pemberitaan KONTAN, 
tercatat mantan rekan UNVR 

yakni PT SAEA mampu mem-
produksi 40.000-50.000 ton 
teh celup per tahun.

Terkait kompetisi di tengah 
banyaknya produk teh celup 
dan teh olahan lainnya, UNVR 
tak merasa khawatir dan tetap 
maju dengan kemampuan bis-
nisnya yang adaptif. "Sebab, 
kami akan terus berinovasi," 
ungkap Sancoyo.

Jauh-jauh hari, UNVR sem-
pat memperbarui segmen teh 
celup dengan merilis brand 
produk Sarimurni. Menurut 
laporan keuangan tahun 2017, 
kategori teh ini berhasil mem-
berikan pertumbuhan positif 
serta peningkatan margin sig-
nifi kan karena harga komodi-
tas yang lebih rendah dan 
adanya penghematan.

UNVR menilai Sarimurni 
memperlihatkan kinerja kuat, 
cukup sukses mengerek pang-
sa pasar dan memposisikan 
diri sebagai pemimpin pasar 
di segmen teh vanila. Tahun 
lalu, Sarimurni naik di atas 
pertumbuhan rata-rata. La-
poran keuangan UNVR se-
mester I 2018 mencatat sektor 
makanan dan minuman me-
nyumbang 33% total revenue 
UNVR yakni Rp 7,11 triliun. 
Penjualan itu naik kurang dari 
1% ketimbang periode sama 
tahun lalu Rp 7,110 triliun.

Sementara penyumbang 
terbesar berasal dari segmen 
home and personal care seba-
nyak Rp 14,06 triliun di se-
mester I 2018. Jumlah itu tu-
run mini dibandingkan semes-
ter-I 2017 senilai Rp 14,15 
triliun. Secara total, penjualan 
bersih UNVR menurun 0,3% 
menjadi Rp 21,18 triliun. Ada-
pun laba bersihnya turun 0,5% 
menjadi Rp 3,69 triliun. 

Agung Hidayat

KONTAN/Achmad Fauzie

UNVR berkomitmen untuk tetap menyediakan brand teh celup 
tersebut.

UNVR Bakal Terus 
Menjual Sariwangi

BISNIS TEH■

JAKARTA. Produsen kompo-
nen otomotif PT Selamat 
Sempurna Tbk (SMSM) opti-
mistis menjalani bisnis pada 
tahun depan. Berkaca dari 
proyeksi kinerja tahun ini, 
manajemen SMSM membidik 
penjualan di tahun 2019 terus 
menggelinding.

Lidiana Widjojo, Corporate 
Secretary PT Selamat Sem-
purna Tbk menjelaskan, pada 
tahun ini manajemen optimis-
tis mampu mencatatkan per-
tumbuhan penjualan sebesar 
15% year-on-year (yoy) menja-
di Rp 3,84 triliun. Nah, penju-
alan pada tahun depan juga 
diproyeksikan meningkat 15% 
menjadi Rp 4,42 triliun. "Tar-
get tahunan 15% per tahun. 
Kami ingin tumbuh double 
dalam lima tahun," ungkap dia 
kepada KONTAN, kemarin.

Salah satu kunci utama per-
tumbuhan penjualan tersebut 
adalah permintaan dari pasar 
domestik dan ekspor yang te-
rus meningkat. Untuk porsi 
penjualan saat ini, emiten ber-
kode saham SMSM ini masih 
mengandalkan pasar ekspor. 
Pada semester I 2018, pasar 
ekspor berkontribusi sebesar 
70% dari total pendapatan, se-
mentara sisanya 30% menya-
sar pasar domestik.

Pasar Amerika Serikat saat 
ini masih menjadi salah satu 
tujuan utama ekspor SMSM. 
"Produk yang dijual ke Ameri-
ka mayoritas radiator dan le-
bih banyak untuk sektor oto-
motif," kata Lidiana.

Namun secara keseluruhan 
saat ini porsi penjualan utama 
SMSM masih berasal dari seg-
men bisnis alat berat atau he-
avy duty. Pendapatan dari 
sektor alat berat menyumbang 

70% dari total penjualan. Se-
mentara sisanya berasal dari 
sektor otomotif. Di segmen 
alat berat, SMSM sudah me-
nyuplai ke perusahaan alat 
berat nasional seperti Hexin-
do dan United Tractors.

Akuisisi baru
Tahun ini, SMSM mengalo-

kasikan belanja modal atau 
capital expenditure (capex) 
senilai Rp 100 miliar. Dana ini 
untuk peremajaan mesin pab-
rik agar lebih efi sien. "Di tahun 
depan, kami juga sudah me-
nyiapkan anggaran Rp 100 
miliar, yang bersumber dari 
kas internal," ungkap Lidiana. 
Tujuan penggunaan dana ca-
pex juga akan sama, yakni 
untuk peremajaan mesin.

Terkait rencana akuisisi 
perusahaan baru, Lidiana 
mengaku belum ada rencana 
dalam waktu dekat. Pada 29 
Juni 2018, SMSM mengakuisi-
si 44% saham Sure Filer (Thai-
land) Co Ltd atau SF Thailand. 
Ini adalah perusahaan distri-
butor tunggal produk penya-
ring dan radiator di Thailand. 
"Kinerja unit bisnis di Thai-
land akan masuk di laporan 
keuangan kuartal III 2018," 
pungkas Lidiana.

Setelah mengakuisisi per-
usahaan asal Thailand itu, se-
jatinya SMSM mengincar 
akuisisi perusahaan baru di 
kawasan Asia Tenggara.

Ang Andri Pribadi, Direktur 
Keuangan SMSM pernah me-
ngatakan, pihaknya berharap 
mengakuisisi perusahaan se-

cara vertikal (vertical integ-
ration of business). Dengan 
mengakuisisi perusahaan di 
level atas, misalnya, SMSM 
bisa mendapatkan pemasok, 
sementara akuisisi di bawah 
bisa menambah jalur. "Kami 
ingin lebih bebas melakukan 
penetrasi pasar dan mendapat 
margin yang lebih baik," papar 
Andri.

SMSM siap menggelar akui-

sisi baru pada tahun depan. 
Saat ini, SMSM masih menja-
jaki perusahaan baru tersebut 
dan akan memilih momentum 
yang tepat untuk eksekusi. 
"Sumber pendanaan masih 
fl eksibel. Arus keuangan kami 
masih baik," kata dia. 

Terkait akuisisi, SMSM akan 
membidik pasar kawasan Asia 
Tenggara, seperti Singapura 
dan Vietnam.       ■

SMSM Yakin Tumbuh 15%
PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) membidik akuisisi perusahaan di kawasan Asia Tenggara

Eldo Christoffel Rafael

Pameran Teknologi Manufaktur

ANTARA/R. Rekotomo

Seorang staf mengoperasikan mesin pembentuk pelat besi pada Pameran Teknologi Manufaktur di Semarang, Jawa 
Tengah, Kamis (18/10). Pameran yang diikuti berbagai perguruan tinggi serta perusahaan teknologi di bidang manufaktur 
dari dalam dan luar negeri tersebut akan berlangsung hingga 20 Oktober 2018. 

Fokus Victoria 
Beckham saat 

ini adalah 
merambah 

e-commerce.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di DKI Jakarta

■ Nama lelang: pengadaan sarana 
penangkapan ikan
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi DKI Jakarta (Kode Lelang: 
35835127)
Satuan kerja: Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
4.764.677.610,00
Nilai HPS paket: Rp 
4.678.251.094,00
Anggaran: APBD
Pendaftaran: 
Kamis, 11 Oktober – Rabu, 24 
Oktober 2018 melalui http://lpse.
jakarta.go.id/eproc/   

Lelang Kemkes

■ Nama lelang: pengadaan 
peralatan laboratorium entomologi 
dan kimia lingkungan
Instansi: Kementerian Kesehatan 
(Kode Lelang: 22396047)
Satuan kerja: Balai Teknik 
Kesehatan Lingkungan Dan 
Pengendalian Penyakit Kelas I 
Makassar
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ alat / peralatan / suku 
cadang kesehatan, laboratorium 
kesehatan, kedokteran dan 
reagensia yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.779.255.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.736.553.500,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran: 
Senin, 15 Oktober – Sabtu, 20 
Oktober 2018 melalui http://lpse.
depkes.go.id/eproc4 
  

Lelang di Kemlu

■ Nama lelang: pengadaan jasa 
professional conference organizer 
(PCO) dalam rangka kegiatan Bali 
Democracy Forum (BDF) XI 
Kementerian Luar Negeri tahun 
anggaran 2018

Instansi: Kementerian Luar Negeri 
(Kode Lelang: 542136)
Satuan kerja: Direktorat Jenderal 
Informasi dan Diplomasi Publik
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya / 
MICE yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
4.487.374.610,00
Nilai HPS paket: Rp 
4.042.187.600,00
Anggaran: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 12 Oktober – Rabu, 23 
Oktober 2018 melalui http://lpse.
kemlu.go.id/eproc4 

Lelang di Brebes

■ Nama lelang: pengadaan alat 
pengujian kendaraan bermotor 
(tahap II)
Instansi: Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes (Kode Lelang: 
2373148)
Satuan kerja: Dinas Perhubungan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang / alat uji kendaraan 
bermotor yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.205.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.205.000.000,00
Anggaran: APBDP
Nama lelang: fasilitasi bantuan sara-
na produksi buah pisang di Kab. 
Brebes
Instansi: Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes (Kode Lelang: 
2376148)
Satuan kerja: Dinas Pertanian dan 
Perkebunan
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang / usaha sarana produksi 
pertanian yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
2.638.860.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
2.568.303.000,00
Anggaran: APBDP
Pendaftaran: 
Jumat, 12 Oktober – Senin, 22 
Oktober 2018 melalui http://lpse.
brebeskab.go.id/eproc4/ 

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lain

Kinerja PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 
Kinerja 30 Juni 2018 30 Juni 2017

Aset Rp 2,71 triliun Rp 2,44 triliun (akhir 2017) 

Penjualan Rp 1,79 triliun Rp 1,49 triliun

Beban Pokok Rp 1,30 triliun Rp 1,05 triliun

Laba Bersih Rp 220,92 miliar Rp 212,56 miliar
Sumber: Lapkeu SMSM


