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Diler Toyota setempat bisa menggelar
promosi masing-masing.
Fransiscus Soerjopranoto, Executive
General Manager PT TAM

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 28 Desember 2018

Banjir Promo Akhir Tahun
Produsen mobil menggelar aneka promosi demi menggenjot penjualan di akhir tahun ini
Lita Febriani,
Muhammad Imaduddin
JAKARTA. Jika Anda ingin
membeli mobil dengan harga
bersaing, maka sekarang adalah saat yang pas. Sebab, para
produsen kendaraan roda empat ramai-ramai menggelar
promosi untuk menggenjot
penjualan menjelang pergantian tahun ini.
PT Toyota Astra Motor
(TAM), misalnya, menyiapkan
aneka promosi. "Kami menyiapkan banyak promo dan tergantung model," ungkap Executive General Manager TAM,
Fransiscus Soerjopranoto kepada KONTAN, kemarin.
Bahkan, untuk menghabiskan stok mobil Avanza tipe
lama yang masih ada di pasaran, salah satu diler Toyota di
wilayah DKI Jakarta memberikan diskon potongan harga
hingga Rp 25 juta.
Promosi lainnya adalah menawarkan uang muka (DP)
yang ringan. Mengacu website
Auto2000.co.id, mereka memberikan promo uang muka
mulai dari Rp 13,2 juta untuk
Toyota Calya dan Toyota Agya
dengan cicilan Rp 2,2 juta per
bulan. Kemudian DP mulai
dari Rp 26,2 juta untuk Toyota
Yaris dengan cicilan Rp 3,7
juta. Ada pula promo DP Rp
38,3 juta untuk Toyota Rush
dengan cicilan mulai dari Rp
3,8 juta. Kemudian DP mulai
dari Rp 43,3 juta untuk Toyota
Fortuner dengan cicilan sekitar Rp 7,2 juta.
Fransiscus bilang, promosi
atas dasar kebijakan masingmasing diler. "Diler setempat
bisa membuat promosi sesuai

kebijakan mereka," ucap dia.
Pabrikan Audi juga menawarkan promo DP murah di
akhir tahun ini. "Promonya
DP sebesar Rp 30 juta atau
bunga 0% selama 1 tahun,"
ungkap Head of Marketing &
PR Dept PT Garuda Mataram
Motor (APM Audi), Herry Noverino kepada KONTAN. Promo itu berlaku untuk semua
tipe mobil milik Audi.
Biasanya Audi membanderol produknya dengan DP
yang cukup besar. Yang paling
murah adalah Audi tipe VW
POLO 1,2 TSI dengan pembayaran pertama Rp 55 juta.

Produsen Mercedes-Benz
juga menggelar promosi. Kariyanto Hardjosoemarto, Deputi Direktur Sales Operations
and Product Management PT
Mercedes-Benz Distribution
Indonesia menjelaskan, promo kali ini merupakan bagian
dari Easy Ownership Program
yang didukung tujuh leasing
partner yang telah ditunjuk,
yakni Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BCA, BRI, Mandiri Tunas Finance, Mandiri
Utama Finance, Mega Auto
Finance, Clipan Finance serta
CIMB Niaga Auto Finance.
“Easy ownership adalah

subsidi khusus untuk pembelian secara kredit melalui leasing partner kami sehingga
cicilan per bulan semakin ringan,” jelas dia, kemarin.
Promo akhir tahun tersebut
berlaku untuk berbagai kelas
produk Mercedes-Benz seperti seri GLA, CLA, C-Class dan
E-Class. Produk itu bisa konsumen dapatkan hanya dengan membayar cicilan ringan
per bulan mulai dari Rp 10
juta untuk GLA 200 AMG, Rp
11 juta untuk CLA 200 AMG,
Rp 12 juta untuk C-Class, dan
Rp 15 juta untuk E-Class.
Martogi Siahaan, Chief Exe-

cutive Auto2000 menilai, kebutuhan mobil baru menjelang akhir tahun turut mengerek penjualan mobil.
Bahkan, ia melihat bulan
Desember 2018 merupakan
momentum paling tepat bagi
pelanggan untuk membeli
mobil baru. "Apalagi terkait
kebutuhan libur akhir tahun,"
ucap dia.
Auto2000 menggelar promo
metode pembiayaan kredit
yang ringan bagi konsumen.
"Ini sejalan dengan konsep layanan baru kami dengan tagline Urusan Toyota Lebih
Mudah'," ujar Martogi.
■

Ekspor Perdana

ANTARA/Irsan Mulyadi

Dirut PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana (kanan) bersama jajaran, disaksikan Presiden Direktur Wan Hai Tommy Hsieh
(kiri) memecahkan kendi pada pengoperasian ekspor perdana di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) di Batu
Bara, Sumatra Utara, Kamis (27/12). Pengapalan perdana ekspor ke China sebanyak 180 peti kemas atau 205 TEUs
dengan layanan pelayaran direct call Intra Asia, melalui Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut dalam rangka penyediaan
kegiatan bongkar muat berstandar internasional.

Santander, Salah Satu Merek 100 Besar Dunia

A

nda pasti pernah mendengar nama American
Express atau Amex,
yang merupakan merek di
peringkat 24 Interbrand di
tahun 2018. Namun, pernahkah Anda mendengar nama
Santander? Ini adalah merek
dengan peringkat 69.
Santander Bank dulu dikenal sebagai Sovereign Bank,
yang merupakan anak usaha
Spanish Santander Group.
Rebranding dimulai pada
Oktober 2013, jadi baru lima
tahun.
Dengan deposit US$ 57,5
miliar, 650 kantor cabang,
2.000 ATM, dan 9.800 pegawai, Santander dikenal sebagai bank ritel dan korporat
yang kuat di Pantai Timur
Amerika Serikat. Basisnya di
Boston. Produk-produk finansial yang ditawarkan termasuk asuransi dan wealth management.
Sebelum berjaya di AS,
Santander alias Sovereign
Bank didirikan sebagai Banco Santander di tahun 1857
diresmikan oleh Ratu Isabel
II dari Spanyol. Pada tahun
1920-an, bank ini berkembang dengan kantor-kantor
cabang di Spanyol.
Di tahun 1957, Santander
menjadi bank Spanyol terbesar ke-7 dan pada tahun 1976
ia mengakuisisi First National Bank of Puerto Rico, dan
di tahun 1982 Banco EspañolChile. Di tahun 1986, CCBank di Jerman dan Banco de
Comercio e Industria di Portugal juga mereka akuisisi.

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
Jadilah pada tahun 1989 sebagai tahun Supercuenta
Santander.
Setelah beberapa akuisisi
termasuk dengan Sovereign
Bank dan Independence Community Bank, merger berhasil
dilakukan dengan US$ 3,6
miliar dalam bentuk cash. Di
tahun 2008, Banco Santander
berhasil menguasai Sovereign
Bank keseluruhan, namun
kala itu Great Recession sedang dimulai sehingga nilai
sahamnya menurun dan
mengalami Moody's downgrading.
Di tahun 2011, relokasi
dari Pennsylvania ke Boston,
Massachusetts pun dimulai.
Pada tahun itu pula, nama
Santander Bank sebagai merek global mulai dicanangkan
dalam rebranding. Proses rebranding ini selesai pada tahun 2013.
Satu hal yang menarik

dari proses rebranding Santander yang berhasil menaikkan popularitas merek ini
adalah strategi pemasaran
produk bernama 1-2-3 Current Account. Ide dasarnya
adalah menolong setiap pemegang akun individu dan
bisnis berkembang bersama
melalui online mortgage (KPR
online).
Uniknya, konsep "prosperitas" alias "sejahtera" Santander bukan semata-mata
sejahtera secara finansial,
namun juga kebahagiaan keluarga dan pemenuhan kebutuhan holistik finansial dan
non-finansial. Bagaimana
konsep non-finansial ini berhasil diproyeksikan Santander hingga sukses sebagai salah satu 100 merek top global?
Pertama, kampanye pemasaran Santander buatan
agensi profesional tidak beresonasi dengan kebutuhan dan
keinginan konsumen. Mereka
mengutamakan gaya komunikasi yang selaras dengan
apa yang diharapkan konsumen, tanpa terlihat artifisial.
Kedua, ketika mempromosikan kesuksesan dalam kampanye pemasaran, gambaran
perlu saling paralel dan bukan hanya menunjukkan kenyamanan finansial, namun
holistik. Ini bertolak belakang
dengan gaya kampanye bankbank yang mengutamakan
sukses finansial dan manajemen kekayaan.
Ketiga, menggunakan
user-generated content dalam

dunia online. Konten karya
para user yang juga adalah
pemegang akun bank mempunyai kekuatan tersendiri.
Mereka mampu "berbicara"
dengan jelas berdasarkan
pengalaman. Dan foto-foto
yang dihasilkan adalah "organik," bukan berasal dari
foto stok.
Keempat, brand-led, bukan
brand-driven. Santander sebagai merek menjadi patokan
bagaimana filosofi bisnis diterjemahkan dalam semua
kampanye promosi dan program-program lainnya.
Jadi, Santander mengembalikan konsep kesejahteraan
kepada konsumen yang berbicara mengenai "bagaimana"
cara mencapainya, bukan sekadar memperkenalkan produk-produk finansial.
Santander berhasil menjadi salah satu dari 100 merek paling berhasil di dunia
dengan menawarkan sesuatu
yang baru dalam dunia perbankan ritel. Menawarkan
kesejahteraan otentik organik
secara holistik, tidak sematamata sukses finansial dan
manajemen kekayaan.
Sentuhan hati mendalam
yang dapat dirasakan dari
setiap kampanye pemasaran
Santander merupakan kekuatan yang sangat patut kita
hargai. Mulailah cari kekuatan-kekuatan foto dan video
user-generated content yang
berbicara langsung ke kalbu.
Dan gunakan hal tersebut
untuk branding dan rebranding produk-produk Anda,

apapun itu. Selamat bereksperimen.
■
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Permintaan Kemasan
IGAR Tumbuh Mini

Dok.Champion Pacific Indonesia

Champion Pacific hanya mencatatkan pertumbuhan penjualan
sebesar 0,85%.
JAKARTA. Meski harga pro- menjadi salah satu pemicu
duk sulit menanjak, prospek melemahnya kinerja keuangindustri pengemasan masih an. IGAR membeli bahan baku
menjanjikan. Oleh karena itu, dengan harga mahal, semenprodusen packaging dalam tara harga produk mereka sunegeri PT Champion Pacific lit untuk menyesuaikan kareIndonesia Tbk optimistis per- na telah terikat kontrak.
mintaan produk kemasan
Manajemen IGAR masih
masih bisa tumbuh di kisaran melakukan negosiasi ulang
5% - 8% pada tahun depan.
terkait harga jual produknya.
Direktur Utama PT Champi- "Secara cash flow kami baik.
on Pacific Indonesia Tbk, An- Namun dengan perhitungan
tonius Muhartoyo menilai, se- ini, maka profit kami jelas
tiap tahun permintaan atas tergerus," ucap Antonius. Alproduk kemasan selalu ber- hasil, laba bersih yang diraih
tumbuh. "Biasanya volume hingga kuartal ketiga tahun
tumbuh sebesar 5% hingga 8% ini tercatat Rp 29,64 miliar,
per tahun," ujar dia kepada atau turun 33% dibandingkan
KONTAN, Kamis (27/12).
kuartal tiga tahun lalu.
Namun pertumbuhan perUntuk pengembangan bismintaan perlu dicermati. Se- nis ke depan, IGAR belum
bab, kondisi kurs rupiah ter- akan menggelar ekspansi behadap dollar Amerika Serikat sar-besaran. Kabar terbaru,
(AS) masih cenderung melemah. Bagi Champion Pacific,
kondisi tersebut berpotensi
IGAR menjajaki
mendatangkan kerugian kurs
pasar
ekspor ke
akibat bahan baku yang sebanegara-negara
gian besar diimpor dan ditransaksikan dalam dollar AS.
di kawasan
Oleh sebab itu, emiten berkoASEAN.
de saham IGAR di Bursa Efek
Indonesia (BEI) ini tidak muluk-muluk dalam memasang
target bisnisnya pada tahun perusahaan ini baru saja
depan. "Kami masih hitung membeli mesin produksi de(pertumbuhannya)," ungkap ngan kemampuan pencetakan
Antonius.
10 varian warna. Nilai pembeBerdasarkan laporan ke- lian mesin tersebut mencapai
uangan hingga kuartal ketiga Rp 34 miliar. Manajemen sutahun ini, Champion Pacific dah melakukan tahap percohanya mencatatkan pertum- baan produksi.
buhan penjualan sebesar
Antonius bilang, dengan
0,85%. Alhasil, revenue IGAR mesin baru tersebut, IGAR
hanya mencapai Rp 595 miliar berharap dapat menjajal pasar
dibandingkan di periode yang ekspor. "Kami akan mencoba
sama tahun lalu sebesar Rp ekspor ke negara-negara ASE589 miliar.
AN. Jenis packaging tetap di
Pertumbuhan yang tipis itu segmen obat," ungkap dia.
diikuti dengan beban pokok Namun manajemen Champipenjualan yang naik hingga on Pacific enggan menyebut6% year on year (yoy) menja- kan porsi ekspor dan negara
di Rp 511,50 miliar. Dengan tujuan ekspor mereka.
demikian, laba kotor perusahaan ini menyusut 22% (yoy)
Agung Hidayat
menjadi Rp
83,19 miliar
dibandingkan
Kinerja Keuangan IGAR*
setahun sebe30-Sep-18 30-Sep-17
lumnya yang
Penjualan
Bersih
594,69
589,66
di posisi Rp
Penjualan farmasi
519,06
511,77
106 miliar.
Antonius
Penjualan non-farmasi
75,62
77,89
menegaskan
Laba Usaha
50,03
80,00
nilai tukar
Laba Bersih
29,64
44,02
dollar AS
yang tinggi
*dalam miliar rupiah
Sumber: Laporan keuangan IGAR

