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Kami memproyeksikan pendapatan setiap 
tahun meningkat double digit.
Edy Suyanto, 
COO Arwana Citramulia Tbk

■MANUFAKTUR

Selain sebagai sahabat 
sarapan pagi dengan 
roti, Nutella juga meru-

pakan salah satu merek favo-
rit dunia. Berbagai resep 
masakan dan menu restoran 
yang menggunakan selai cok-
lat ini. Lengkap dengan merek 
"Nutella" sebagai bagian dari 
judul masakan yang dapat 
dipesan.

Nutella diciptakan di ta-
hun 1940-an oleh pakar coklat 
Italia bernama Pietro Ferrero 
yang juga telah sukses dengan 
merek Ferrero Rocher dan Tic 
Tacs. Di era Perang Dunia II 
tersebut, coklat sangat langka 
karena suplai terbatas. Lan-
taran alasan tersebut, Ferrero 
menggunakan hazelnut yang 
cukup banyak tumbuh di 
Piedmont, Italia.

Hari ini, Nutella adalah 
merek global dengan distribu-
si di 75 negara di dunia. Da-
lam setiap 2,5 detik, satu botol 
selai Nutella terjual di dunia. 
Jadi, dalam satu tahun saja, 
jumlah botol yang terjual te-
lah dapat mengitari planet 
bumi sepanjang 1,4 kali. Luar 
biasa.

Kemasyhuran Nutella 
juga tampak jelas di dunia 
maya, selain di supermarket-

supermarket besar dan kecil. 
Percakapan tentang selai cok-
lat sedap ini dapat ditemukan 
di semua media sosial leng-
kap dengan resep dan cara 
dinikmatinya yang kreatif. 

Hebatnya, pada 5 Februa-
ri diperingati sebagai Hari 
Nutella sedunia. Bagi para 
penggemar fanatik, hari ter-
sebut sangat penting artinya 
dan promosi pun dapat diop-
timalkan. Situsnya Nutella-
Day.com.

Uniknya, hari Nutella ini 
bukan sekadar ciptaan Nutel-
la sebagai instrumen promo-
si, namun sebagai penghar-
gaan dari para penggemar 
berat. Pencetus hari selebrasi 
ini adalah blogger asal Ame-
rika Serikat bernama Sara 
Rosso di tahun 2007. 

Sara super cinta dengan 
Nutella sehingga ia mendedi-
kasikan satu hari khusus da-
lam satu tahun. Pastinya, 
para fans berat akan sangat 
menikmati hari spesial ini, 
pikirnya. Bagi Nutella, ini 
berarti promosi gratis yang 
spektakuler.

Di tahun 2015, Sara me-
nyerahkan hari spesial ini 
kepada Ferrero, sehingga da-
pat dihidupkan selamanya. 

Ini merupakan salah satu 
bukti kekuatan merek Nutella 
yang menggema.

Sebenarnya, bagaimana 
sih Nutella bisa menjadi me-
rek favorit selai coklat teman 
sarapan pagi umat manusia? 
Dan menjadi salah satu me-
rek paling berharga di du-
nia? 

Pertama, sejak tahun 
2009, Nutella berfokus pada 
niche sarapan pagi. Niche ini 
punya pasar yang tetap dan 
sulit tergoyahkan ketika sua-

tu produk telah punya loyali-
tas tinggi. Bayangkan, ada 
yang hanya makan Indomie 
di pagi hari. Ada yang hanya 
makan sereal, nasi, oatmeal, 
dan sebagainya.

Kedua, memasuki dan 
mempertahankan posisi pen-
ting di kultur pop dengan bala 
bantuan para fans. Hanya 
produk-produk terbaik yang 
mampu membangun jajaran 
para loyalis. Dalam hal ini, 
produk Nutella memang su-
dah prima dari awal dan se-
suai dengan selera keluarga 
untuk sarapan pagi.

Ketiga, dipasarkan seba-
gai produk keluarga. Sebagai 
teman sarapan pagi, jelas ini 
dapat dipasarkan sebagai 
produk keluarga. Banyak kon-
sumen yang pasti suka de-
ngan coklat, apalagi anak-
anak dan kaum muda yang 
masih sehat belum terkena 
diabetes mellitus.

Keempat, menjadi spon-
sor tim sepakbola Italia. Ini 
berarti Nutella terekspos di 
muka miliaran para pengge-
mar sepakbola di arena, layar 
televisi dan layar komputer. 

Biaya iklan jutaan dollar 
dapat dipastikan dengan se-
kejap ROI. Dan ini telah ba-

nyak terbukti dengan produk-
produk lain yang "langganan" 
sponsor acara olahraga inter-
nasional.

Kelima, word-of-mouth 
positif di dunia maya. Inter-
aksi di media sosial antar-
penggemar berat Nutella para 
foodie. Apalagi dengan habit 
mereka yang senang mema-
sang foto makanan kesukaan, 
bisa dipastikan Nutella dapat 
porsi yang cukup banyak di 
antara foto-foto para pengge-
marnya.

Akhir kata, Nutella me-
mang memiliki strategi bis-
nis dan pemasaran yang 
mantap, sehingga diseminasi 
merek dan positioning dapat 
dilakukan dengan tepat. Na-
mun itu semua tidak dapat 
dicapai tanpa produk yang 
memang telah dirancang de-
ngan matang. 

Rasa yang nikmat dan ni-
che yang tepat dibarengi de-
ngan armada fans berat yang 
giat di dunia maya adalah 
resep Nutella paling manjur 
untuk meningkatkan penjual-
an. Jadikan tiga unsur utama 
ini sebagai komponen pema-
saran produk Anda. Niscaya, 
produk Anda akan selaris 
Nutella.                                ■

Tergila-gila Nutella

JAKARTA. Volume penjualan 
mobil penumpang multi pur-
pose vehicle (MPV) bakal me-
nanjak, bukan hanya di kelas 
reguler. Permintaan mobil 
MPV kelas luxury alias premi-
um ini dinilai masih berpoten-
si terus meningkat. 

Hal inilah yang mendorong 
Agen Pemegang Merek (APM) 
seperti Mercedes-Benz Indo-
nesia meluncurkan varian 
terbaru dari model MPV yakni 
V 260 XLWB dan minivan 
Sprinter.

Deputy Director Sales Ope-
rations & Product Manage-
ment PT Mercedes-Benz Dis-
tribution Indonesia, Kariyanto 
Hardjosoemarto menyatakan 
bahwa segmen MPV premium 
ini cukup gemuk. "Perminta-
annya diperkirakan di atas 
4.000 unit dalam setahun," 
kata dia seusai acara peluncu-
ruan produk terbaru Merce-
des-Benz, Kamis (13/12).

Salah satu sasaran konsu-
men MPV premium Mercedes-
Benz adalah mereka yang 
mempunyai minat besar un-
tuk mengoleksi seri mobil 
tersebut. Menurut Kariyanto, 
di antara ribuan permintaan, 
perusahaannya ingin mencuil 
perhatian konsumen bahwa 
ternyata ada brand Eropa 
yang telah menyediakan MPV 
premium, meski persaingan-
nya cukup ketat. Apalagi, kata 

Kariyanto, Mercedes-Benz 
tergolong pemain baru dalam 
segmen ini.

Sementara itu Executive 
General Manager PT Toyota 
Astra Motor (TAM), Fransis-
cus Soerjopranoto menyata-
kan, secara umum, semua 
segmen MPV diklaim paling 
diminati di Indonesia. Total 
segmen MPV berkontribusi 
lebih dari 40% dari total pasar 
otomotif Indonesia yang se-
tiap tahun menembus angka 1 
juta unit mobil.

Adapun yang mencetak per-
tumbuhan tertinggi berasal 
dari High dan Luxury MPV 
alias MPV premium. "Kedua 
segmen ini diisi oleh pelang-
gan yang memperhatikan li-
festyle yang didapatkan dari 
tampilan exterior kenyama-
nan selama berkendara. Tidak 
hanya kenyamanan sebagai 
penumpang tapi juga penge-
mudi," ucap dia.

Agung Hidayat

Dok. Mercedes-benz.com 

Permintaannya diperkirakan di atas 4.000 unit dalam setahun.

Pasar MPV Premium 
Semakin Memikat

Permintaan 
MPV premium 
diperkirakan di 
atas 4.000 unit 

per tahun.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Produsen keramik 
domestik terus memoles pros-
pek bisnisnya setelah peme-
rintah menerapkan safeguard 
untuk melindungi produk lo-
kal. Dengan kebijakan pene-
rapan bea masuk tindakan 
pengamanan (BMTP) terha-
dap impor produk ubin kera-
mik, industri keramik lokal 
optimistis produksi pada ta-
hun depan akan menanjak.

Edy Suyanto, Ketua Asosia-
si Aneka Keramik Indonesia 
(Asaki) yang baru dilantik 
menjelaskan, dengan penera-
pan safeguard tersebut, maka 
anggota Asaki akan memanfa-
atkan momentum dan terus 
berbenah. "Safeguard berlaku 
tiga tahun. Sekarang industri 
meningkatkan utilitas dan 
bersiap ekspansi kapasitas," 
kata dia, Rabu (12/12).

Tahun ini rata-rata utilitas 
produksi nasional mencapai 
65%. Pada tahun depan diper-
kirakan meningkat menjadi 
70% hingga 75%. "Di tahun de-
pan ada empat perusahaan 
yang akan ekspansi kapasitas 
produksi. Bahkan pada se-
mester kedua sudah akan 
berjalan produksi barunya," 
ungkap Edy.

Empat perusahaan yang 
akan ekspansi tahun depan  
tersebut bersiap menambah 
kapasitas produksi sebanyak 
40 juta meter persegi (m²). 
Dari data Asaki, kapasitas 
produksi nasional pada tahun 
ini sebesar 580 juta m². Alha-
sil, tahun depan kapasitasnya 
menjadi 620 juta m². 

Empat perusahaan itu ada-
lah PT Jui Shin Indonesia yang 
berlokasi di Sumatra Utara, 
PT Gemilang di Subang, Mulia 
Group serta PT Arwana Citra-
mulia Tbk. "Kalau kapasitas 
naik dan produksi meningkat, 
kita bisa kembali menjadi pe-
ringkat lima besar produsen 
keramik terbesar di dunia. 

Tahun lalu kita di nomor sem-
bilan dunia," kata Edy.

Sebagai catatan, penerapan 
safeguard industri keramik 
tertuang dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) No-
mor 119/PMK.010/2018 yang 
ditetapkan pada 19 September 
2018 dan diundangkan pada 
21 September 2018. Bea ma-
suk tersebut mulai berlaku 
pada 12 Oktober 2018.

Kebijakan bea masuk ini 
berlaku selama tiga tahun se-
jak tanggal berlaku PMK ter-
sebut. Adapun ketentuan be-
saran tarifnya sebesar 23% 
pada tahun pertama, 21% pada 
tahun kedua serta 19% pada 
tahun ketiga.

Edy yang juga menjabat 
Chief Operating Officer 
(COO) PT Arwana Citramulia 
Tbk menjelaskan pada tahun 
depan Arwana akan menam-
bah kapasitas produksi di 

Pabrik Ogan Ilir, Sumatra Se-
latan, sebanyak 4 sampai 5 
juta m². 

Saat ini kapasitas semua 
pabrik Arwana Citramulia di 
Indonesia mencapai 57 juta 
m² per tahun. "Arwana mem-
proyeksikan pendapatan se-
tiap tahun akan meningkat 
double digit," papar Edy.

Evaluasi harga gas
Adapun tantangan terbesar 

industri keramik yang diperju-
angkan Asaki yakni dari kebi-
jakan harga gas. Edy meminta 
kepada pemerintah agar harga 
gas industri keramik bisa da-
pat diturunkan. 

Dia menyatakan, biaya 
energi masih menjadi kendala 
di industri keramik dan men-
jadi faktor yang cukup domi-
nan terhadap biaya produksi, 
dengan kontribusi sebesar 

23%-40%. "Kami berharap du-
kungan pemerintah agar in-
dustri keramik dapat mening-
katkan daya saing dengan 
melakukan evaluasi harga gas 
saat ini," ungkap Edy.

Sebelumnya pelaku industri 
keramik pernah meminta seti-
daknya harga gas antara di 
area Jawa Barat, Jawa Timur 
dan Sumatra Selatan bisa se-
tara dan dapat diturunkan 
menjadi sekitar di kisaran 
US$ 7,2 hingga US$ 7,5 per 
mmbtu. Saat ini perbedaan 
harga gas masih terjadi, di 
mana area Jawa Barat sekitar 
US$ 9,16 per mmbtu Jawa Ti-
mur US$ 7,98 per mmbtu dan 
Sumatra Selatan senilai US$ 
9,3 per mmbtu.

Asal tahu saja, volume kera-
mik impor sejak 2013 tumbuh 
signifikan dengan rata-rata 
20% per tahun. Data 2017 
memperlihatkan, volume ke-

ramik impor sudah mencapai 
64 juta m² per tahun. Jumlah 
itu merupakan 18% dari total 
produksi industri keramik 
nasional di 2017 atau 350 juta 
m² per tahun. "Secara kapasi-
tas dan kualitas, industri kera-
mik Indonesia sudah bisa me-
menuhi kebutuhan dalam ne-
ger i  ba ik  perumahan , 
perkantoran, apartemen, mal, 
dan lainnya," kata Edy.

Sebelumnya, Kepala Kantor 
Staf Kepresidenan Moeldoko 
menyatakan,  melalui penera-
pan BMTP, industri lokal mu-
lai menggeliat kembali dengan 
perluasan usaha mereka. Ia 
menilai, industri bisa berlari 
kencang apabila ada insentif 
lain, salah satunya harga gas 
yang berdaya saing. "Kami se-
rius mendukung industri un-
tuk menggenjot ekspor agar 
bisa memperbaiki neraca da-
gang," kata dia.         ■

Memoles Pabrik Keramik
Safeguard keramik impor diterapkan, produsen keramik lokal akan tambah kapasitas produksi

Eldo Christoffel Rafael

Kerajinan Gitar Elektrik

ANTARA/Dedhez Anggara

Perajin menyelesaikan pembuatan gitar eletrik di industri gitar rumahan L-Bner, Lobener, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, 
Kamis (13/12). Gitar yang dipesan musisi lokal maupun nasional tersebut dijual seharga Rp 2 juta hingga Rp 15 juta per unit. 

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kota Surabaya

■ Pekerjaan: pekerjaan angkutan 
sampah Surabaya Utara
Instansi: Pemerintah Daerah Kota 
Surabaya (Kode Lelang: 8151010)
Satuan kerja: Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya / 
KBLI 4943 atau jasa bidang 
transportasi dan masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
4.517.596.633,00
Nilai HPS paket: Rp 
4.141.873.443,11
Anggaran: APBD

■ Pekerjaan: Angkutan sampah 
Surabaya Pusat
Instansi: Pemerintah Daerah Kota 
Surabaya (Kode Lelang: 8139010)
Satuan kerja: Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau.

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 4 Desember – Rabu, 19 
Desember 2018 melalui https://
lpse.surabaya.go.id/eproc4 

Pekerjaan 
di Kementerian 
Kesehatan

■ Pekerjaan: belanja pengadaan 
bahan makanan pasien (basah) 
RSUP Sanglah Denpasar
Instansi: Kementerian Kesehatan 
(Kode Lelang: 22978047)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Sanglah Denpasar
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang / bahan makanan, makanan 
pangan dan masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
5.947.572.700,00
Nilai HPS paket: Rp 
5.947.572.700,00
Anggaran: BLU

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 6 Desember – Rabu, 19 
Desember 2018 melalui http://lpse.
depkes.go.id/eproc4 

Lelang di Kementerian 
Dalam Negeri

■ Pekerjaan: pengadaan makan 
praja dengan pola catering IPDN 
Kampus NTB TA 2019
Instansi: Kementerian Dalam Negeri 
(Kode Lelang: 2431105)
Satuan kerja: Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya / 
jasa boga/catering dan masih 

berlaku
Klasifi kasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
4.219.152.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
3.447.906.000,00
Anggaran: APBN 

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 10 Desember – Senin, 17 
Desember 2018 melalui http://lpse.
kemendagri.go.id/eproc4/ 

Pekerjaan 
di Universitas 
Diponegoro

■ Pekerjaan: penyusunan dokumen 
studi kelayakan dan analisa dampak 
lalu lintas
Instansi: Universitas Diponegoro 
(Kode Lelang: 4402029)
Satuan kerja: Universitas Diponego-
ro Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang / perdagangan umum/ 
peralatan labratorium dan masih 
berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.308.156.749,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.308.156.000,00
Anggaran: Lainnya

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 10 Desember – Senin, 17 
Desember 2018 melalui http://lpse.
undip.ac.id/eproc/ 

Pekerjaan 
di Universitas Airlangga

■ Pekerjaan: pemeliharaan taman, 
halaman, jalan dan drainage 
kampus C Universitas Airlangga 
tahun anggaran 2019
Instansi: Universitas Airlangga 
(Kode Lelang: 584262)
Satuan kerja: Universitas Airlangga
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya /
jasa perawatan dan pemeliharaan 
taman 813 atau 8130 atau 81300  
dan masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.366.577.300,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.259.313.308,00
Anggaran: BLU

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 11 Desember – Selasa, 18 
Desember 2018 melalui http://lpse.
unair.ac.id/eproc4/ 

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


