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Kami akan menambah kapasitas menjadi 
6,6 juta meter persegi per tahun.
Johas Raffl i, Direktur Utama 
Intikeramik Alamasri Industri (IKAI)

■MANUFAKTUR

Para selebriti dunia ter-
gila-gila dengan sepatu 
bersol merah Christian 

Louboutin (CL). Di Indone-
sia, CL dipopulerkan oleh 
diva kondang Syahrini, peng-
acara Hukum Bisnis Inter-
nasional Hotman Paris dan 
para sosialita lainnya.

Dibandingkan Louis Vu-
itton (LV) yang didirikan di 
tahun 1854, CL adalah "anak 
kemarin sore" yang baru 
muncul di tahun 1991. Na-
mun gema produk berciri 
khas aksen warna merah da-
rah ini sangat bergaung ke 
seantero dunia. Tidak hanya 
sepatu, ada juga berbagai tas, 
aksesoris dan kosmetik CL. 

Bagi yang "tersengat" oleh 
pesona si merah mesti siap-
siap dengan harga US$ 495 
hingga belasan ribu dollar AS 
per pasang. Harga di Indone-
sia bisa jadi lebih tinggi 
mengingat pajak impor ba-
rang mewah yang cukup be-
sar. 

CL dikenal dengan harga 
sepatu-sepatunya yang sa-
ngat mahal. Sol merah adalah 
kartu emasnya, sampai-sam-
pai mereka menggugat Yves 
Saint Laurent dan Van Haren 
yang pernah mengeluarkan 
sepatu-sepatu bersol merah 
pula. 

Si "sol merah" telah dica-
tatkan sebagai merek dagang 

di EU, tepatnya penggunaan 
pigmen merah Pantone 18 
1663TP. Argumen pihak la-
wan adalah bentuk (shape) 
suatu produk tidak dapat di-
catatkan sebagai merek da-
gang. 

Sedangkan argumen balik 
dari CL adalah bentuk dari 
sol yang menunjukkan warna 
tersebut dengan ditempatkan 
di bagian bawah sol dapat di-
catatkan merek dagang. Hasil 
gugatan di European Court 
of Justice ternyata "gabungan 
warna dan bentuk" tidak da-
pat dicatatkan sebagai merek 
dagang. 

Ini merupakan keputusan 
menarik mengingat banyak-
nya pihak yang menduplikat 
desain-desain ternama. 
Uniknya, ternyata US Patent 
and Trademark Offi ce menga-
bulkan "sol merah" sebagai 
merek dagang CL. 

Padahal, secara historis, 
sol merah pada sepatu telah 
dipakai oleh para fashionista 
aristokrat Perancis di abad 
ke-17. Jadi, masih bisakah 
sol merah menjadi faktor ke-
unikan merek dagang CL 
yang dilindungi hukum? 

Bukankah ini telah men-
jadi bagian dari public doma-
in? Apakah bentuk dan warna 
suatu desain dapat dicatat-
kan sebagai merek dagang 
atau dipatenkan? Ini meru-

pakan tugas para pakar HAKI 
untuk menyingkap "misteri"-
nya.

Di tahun pertama pendi-
rian, CL hanya mampu men-
jual 200 pasang sepatu. Hari 
ini, diperkirakan satu juta 
pasang sepatu terjual per ta-
hun. Annual growth rate-nya 
pun luar biasa yaitu 40%. 
Wow.

Market share mereka 52% 
diserap AS, 30% Timur Te-
ngah dan Eropa dan 18% 
Asia. Dan 95% omzet sebesar 
lebih dari US$ 300 juta ber-
asal dari penjualan sepatu.

Christian sang desainer 
sendiri pernah bekerja di 
Charles Jourdan, Chanel dan 

YSL. Ia pernah magang di 
Roger Vivier yang sangat ter-
kenal dengan stiletonya keti-
ka bekerja di Christian Dior. 

Awalnya, CL memilik sol 
warna hitam, namun ternya-
ta ia merasa "kurang bere-
nergi." Kemudian ia berpikir 
untuk mengubah warna sol 
setiap musim. Akhirnya, ia 
memilih merah yang me-
mancarkan aura semangat 
hidup menyala-nyala. Pilih-
an tepat.

Di tahun 2015, CL meme-
nangkan Footwear News' 
Marketer of the Year award 
untuk kesuksesan kampanye 
#LouboutinWorld nya. Bagai-
mana sih kampanye pemasa-
ran kelas wahid CL itu?

Pertama, faktor selebritas. 
Ini merupakan salah satu 
elemen viral utama CL. Se-
tiap selebritas dan sosialita 
pastilah disorot media. Jadi 
setiap foto sol sepatu merah 
tersebar ribuan kali ke selu-
ruh jagad Internet.

Kedua, menjadi inspirasi 
para ikon kultural. Jennifer 
Lopez malah menyanyikan 
lagu "Louboutins" di konser-
konsernya. Jadilah efek sele-
britas CL berkali-kali lipat 
lebih hebat efeknya.

Ketiga, menggabungkan 
unsur pop kultur dalam 
membangun legenda. Di ta-
hun 2012, Disney meminta 

CL untuk mendesain dan 
memproduksi sepatu Cinde-
rella. Jadilah "special edition" 
ini diproduksi hanya 20 pa-
sang di dunia. 

Keempat, aplikasi HP 
Louboutinize dan kualitas 
posting di sosmed. Ini meru-
pakan jembatan antara kon-
sumen, calon konsumen, dan 
CL. Mereka yang punya aspi-
rasi sebagai konsumen CL 
suatu haripun menjadi sedi-
kit terhibur dengan adanya 
aplikasi ini. Efek "share" 
aplikasi ini jelas sangat 
mengandung unsur viral.

Kelima, produk-produk 
lain yang diluncurkan kemu-
dian mengkonfi rmasi kuali-
tas dan keglamoran CL. Tas, 
aksesoris, dan kosmetika CL 
membangun merek ini sema-
kin dalam.

Akhir kata, membangun 
merek glamor nan luks di 
abad ke-20 dan 21 masih me-
mungkinkan. Tidak perlu 
Anda punya merek yang telah 
berusia beberapa abad untuk 
bisa punya pengaruh besar 
di dunia mode. 

Sepanjang strategi pema-
sarannya jitu dan punya 
unsur viral yang tinggi, se-
mua ini dipercepat oleh velo-
sitas internet. CL dan Kylie 
Cosmetics adalah contohnya. 
Selamat menggempur inter-
net dengan memikat.           ■

Si Sol Merah Christian LouboutinSi Sol Merah Christian Louboutin

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JAKARTA. PT Sierad Produce 
Tbk membidik pertumbuhan 
pendapatan sebesar 20% year-
on-year (yoy) menjadi Rp 3,74 
triliun di tahun ini. Tahun lalu, 
emiten unggas dengan kode 
saham SIPD di Bursa Efek In-
donesia (BEI) itu membuku-
kan pendapatan sebesar Rp 
3,12 triliun. 

Direktur Utama PT Sierad 
Produce Tbk, Tomy Watteme-
na mengemukakan, untuk 
mencapai target itu, manaje-
men menyiapkan berbagai 
strategi. Salah satunya meng-
genjot pertumbuhan bisnis 
makanan olahan Belfoods. 
Mereka juga menyeimbang-
kan pertumbuhan dan keun-
tungan di lini bisnis rumah 
potong ayam. “Kami mening-
katkan operasi efesiensi di 
peternakan. Selain itu, me-
numbuhkan kemitraan de-
ngan para peternak serta me-
ningkatkan kualitas pakan 
ayam,” ungkap dia kepada 
KONTAN, Rabu (29/5).

Di sisi lain, SIPD juga me-
mastikan akan bersinergi an-
tar unit untuk meningkatkan 
kinerja keuangan. Dus, ada 
beberapa faktor internal dan 
eksternal yang dapat mendo-
rong prospek bisnis pada ta-
hun ini. “Untuk faktor dari 
luar, tentunya pertumbuhan 
konsumsi ayam yang setiap 

tahun naik di kisaran 8%-11% 
dan harga bahan baku pakan 
ternak terutama jagung yang 
sempat melonjak tajam di 
awal tahun,” kata Tomy. 

Selain itu, Sierad Produce 
mengamati harga bungkil ke-
delai, harga jual days of chick, 
dan harga ayam lebih stabil 
ketimbang tahun lalu.

Adapun faktor dari internal 
dapat menggenjot kinerja 
adalah peluncuran size pack 
Belfoods senilai Rp 10.000 
untuk sosis, nugget dan bakso 
yang lebih terjangkau. “Sejauh 
ini respons pasar sangat posi-
tif,” imbuh Tomy. 

SIPD juga meluncurkan su-
per DOC. Dia menjelaskan, 
proses pembiakan dilakukan 
dengan ketat sehingga meng-
hasilkan DOC berkualitas 
tinggi yang cepat besar.

Tahun ini, SIPD menyiap-
kan dana belanja modal seni-
lai Rp 100 miliar atau setara 
tahun lalu. Mereka akan 
menggunakan dana belanja 
modal untuk memperbaiki fa-
silitas. Adapun sumber dana 
belanja modal berasal dari 
dana operasional dan pinjam-
an perbankan. Manajemen 
SIPD juga optimistis mampu 
memenuhi kebutuhan masya-
rakat saat Lebaran.

Ika Puspitasari

ANTARA/Raisan Al Farisi 

Meningkatkan operasi efesiensi di peternakan, selain itu juga 
menumbuhkan kemitraan dengan peternak.

SIPD Membidik 
Pertumbuhan 20%

RENCANA BISNIS■

JAKARTA. Tekad PT Intikera-
mik Alamasri Industri Tbk 
(IKAI) untuk memperluas ca-
kupan bisnisnya semakin bu-
lat. Produsen keramik merek 
Essenza itu bakal mendiversi-
fi kasi usaha ke sektor akomo-
dasi dan penyedia makan mi-
num, hotel serta real estate. 

Direktur Utama IKAI Johas 
Raffl i menyampaikan, untuk 
mendukung rencana diversifi -
kasi bisnis, manajemen akan 
fokus pada bisnis perhotelan 
bintang tiga dan bintang em-
pat. Bahkan pada tahun ini, 
IKAI menargetkan akan meng-
akuisisi tiga hingga empat ho-
tel dengan nilai investasi se-
besar Rp 500 miliar. 

Sebelumnya, pada semester 
kedua tahun lalu IKAI telah 
mengakuisisi tiga perusahaan 
di bidang perhotelan, yakni 
PT Realino Sapta Optima 
(RSO) di Ubud, PT Mahkota 
Artha Mas (MAM) di Ubud, 
dan PT Mahkota Properti Indo 
Medan (MPIM) di Medan.

Bahkan IKAI percaya diri 
bisnis hotelnya bisa menda-
tangkan keuntungan. Alasan-
nya, bisnis hotel sejalan de-
ngan bisnis utama IKAI yakni 
keramik. Kelak, ruang hotel 
yang mereka akuisisi dapat 
dimanfaatkan sebagai show-
room produk-produk keramik 
Essenza.

Selain itu, bisnis hotel dapat 
menjadi penyeimbang bisnis 
keramik. Pasalnya, industri 
keramik sangat dipengaruhi 
harga gas dan kenaikan mata 
uang. Sebaliknya, kenaikan 
mata uang justru menjadi in-
come positif bagi bisnis hotel. 

Dari sisi siklus, bisnis hotel 
dapat menjadi penopang keti-
ka bisnis keramik sedang lesu 

di musim liburan seperti Le-
baran dan akhir tahun. "Saya 
optimistis bisnis hotel bisa 
berkontribusi hingga 80% ter-
hadap total pendapatan," ung-
kap Raja Sapta Otohari, Komi-
saris Utama IKAI.

Mengubah kelas
Agar tak terpengaruh oleh 

serbuan produk keramik im-
por seperti dari China, IKAI 
pada tahun ini lebih fokus 
pada pasar keramik high end. 
"Sehingga kami tidak perlu 
lagi bersaing dengan keramik 
asal China yang dijual murah 
di pasaran," kata dia.

Untuk mendukung penetra-
si pasar keramik high end, 

manajemen IKAI akan mere-
majakan dan menambah me-
sin. Nah, sekarang produk 
Essenza memiliki mesin de-
ngan kapasitas produksi dan 
kapasitas terpasang sebesar 1 
juta meter persegi (m²) per 
tahun. Kelak, IKAI akan me-
nambah kapasitas produksi 
menjadi 6,6 juta m² per tahun 
untuk produk high end.

Intikeramik Alamasri me-
mulai produksi keramik high 
end Essenza pada kuartal ke-
dua tahun ini, sehingga kiner-
janya baru akan terlihat pada 
kuartal ketiga nanti.

Untuk mendukung pening-
katan produksi, IKAI siap 
menggelontorkan dana belan-
ja modal atau capital expen-

diture (capex) berkisar US$ 1 
juta hingga US$ 2 juta untuk 
peremajaan dan penambahan 
mesin. Sumber pendanaan 
belanja modal akan berasal 
dari kas internal. 

Selain memasok untuk ke-
butuhan hotel milik sendiri, 
Essenza akan menggandeng 
mitra distribusi nasional, baik 
outlet modern maupun outlet 
tradisional.

Sementara ini manajemen 
Intikeramik Alamasri belum 
berencana menambah pasar 
ekspor keramik Essenza. Se-
bab, mereka masih akan fokus 
menggarap pasar keramik di 
dalam negeri yang potensinya 
dinilai masih sangat besar.

Pada kuartal pertama tahun 

ini, Intikeramik Alamasri ma-
sih menderita kerugian senilai 
Rp 19,38 miliar. Angka terse-
but membengkak 306% diban-
dingkan kerugian di kuartal 
pertama tahun lalu yang seni-
lai Rp 4,77 miliar.

Akan tetapi, penjualan dan 
pendapatan IKAI meningkat 
menjadi Rp 16,95 miliar, dari 
sebelumnya yang hanya sebe-
sar Rp 563 juta. "Karena ada 
investasi baru, ada beban di 
awal tahun, namun pada hasil 
tahunan nanti akan kembali 
seimbang," ucap Johas. 

IKAI tidak membagikan di-
viden 2018. "Kami akan meng-
gunakan kembali untuk inves-
tasi agar posisi keuangan lebih 
sehat," ungkap dia.     ■

IKAI Memperluas Usaha
PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) masuk ke bisnis hotel, real estate dan akomodasi

Kenia Intan Nareriska

Layanan Mudik

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Wakil Presiden Direktur PT Astra International Tbk Djony Bunarto Tjondro (tengah) bersama Direktur Johanes Loman 
(kanan) menyematkan helm kepada teknisi sebagai simbol peresmian Astra Holiday Campaign (AHC) di Jakarta, Rabu 
(29/5). Menyambut mudik Lebaran 2019, Grup Astra menyiapkan 600 teknisi, sembilan pos siaga, 97 bengkel siaga, 27 
Garda Siaga serta 58 Emergency Roadside Assistance di seluruh Indonesia yang berlaku mulai 31 Mei hingga 7 Juni 2019.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di 
Kabupaten Sumbawa

■ Pekerjaan: Pembangunan baru 
UPT.Puskesmas Orong Telu (DAK 
Afi rmasi) tender ulang
Instansi: Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumbawa (Kode Lelang: 
1559222)
Satuan kerja: Dinas Kesehatan
Bidang/sub. bidang: Jasa pelaksana 
konstruksi bangunan kesehatan 
(BG008) yang masih berlaku
Klasifi kasi: Non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 6.750.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 6.749.341.022,42
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 21 Mei – Senin, 10 Juni 
2019 melalui http://lpse.
sumbawakab.go.id/eproc4/   

Pekerjaan di Kabupaten 
Sleman 
■ Pekerjaan: Pembangunan pasar 
Kejambon
Instansi: Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sleman (Kode Lelang: 
4296054)
Satuan kerja: Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan
Bidang/sub. bidang: Sesuai bidang 

pekerjaan yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.413.467.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.413.463.739,21
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 21 Mei – Senin, 10 Juni 
2019 melalui https://lpse.
slemankab.go.id/eproc4  

Lelang di Provinsi 
Papua Barat

■ Pekerjaan: Kajian dan pemetaan 
infrastruktur strategis di Provinsi 
Papua Barat
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Papua Barat (Kode Lelang: 
2813641)
Satuan kerja: Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah
Bidang/sub. bidang:  sesuai bidang 
pekerjaan yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.200.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.199.999.900,00
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 


