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Kami berharap pemerintah menyesuaikan 
ketersediaan B30 dengan jumlah kendaraan.
Kukuh Kumara, 
Sekretaris Umum Gaikindo

■MANUFAKTUR

Tas tangan Coach yang 
kini mempunyai brand 
ambassador Selena Go-

mez didirikan pada tahun 
1941 di New York oleh enam 
orang pengrajin dompet kulit 
tradisional. Lima tahun ke-
mudian, pasutri Lilian Cahn 
dan Miles Cahn, pemilik bis-
nis tas tangan kulit berga-
bung. 

Pada tahun 1950, mereka 
mengambil alih keseluruhan 
bisnis tersebut. Dan di tahun 
1961, mereka resmi sebagai 
pemilik baru. 

Coach dikenal dengan tas-
tas tangan perempuan dan 
berbagai aksesorisnya berma-
teri kulit yang lembut kuat 
dan fl eksibel. Kualitas premi-
um ini sangat dihargai oleh 
department store papan atas 
seperti Bloomingdales, Nord-
strom, Macy's dan sebagai-
nya.

Jadilah Coach super po-
puler sebagai fashion icon 
terkini kala itu. VP Richard 
Rose yang bergabung empat 
tahun kemudian, sangat 
membantu kepopulerannya. 

Di tahun 1985, Coach dia-
kuisisi oleh Sara Lee, yang 
lebih dikenal dengan kue bo-
lunya. Pasutri Cahns memi-
lih untuk fokus ke bisnis pe-

ternakan yang dinamakan 
Coach Farm di Gallatinville, 
New York. Nilai transaksinya 
kala itu US$ 30 juta.

Jadilah Coach berada di 
dalam Hanes Group milik 
Sara Lee. IPO dilakukan pada 
tahun 2000 di mana Sara Lee 
mendivestasikan 19,5% kepe-
milikan mereka.

Victor Luis adalah CEO 
terhitung tahun 2013. Sejak 
itu, Coach, Kate Spade, dan 
Stuart Weitzman berada di 
bawah naungan Tapestry 
pada tahun 2017. Nilai Kate 
Spade ketika itu mencapai 
US$ 2,4 miliar. Nama Tapes-
try sendiri mengandung me-
tafora berbagai untai benang 
warna-warni yang memben-
tuk holding company ini. 

Bahkan ticker di NYSE 
diubah dari COH menjadi 
TPR. Dan valuasi terakhir 
mereka mencapai US$ 11,1 
miliar. Saat ini, merek Coach 
menduduki peringkat ke-99 
merek paling berharga di du-
nia dengan omzet US$ 4,55 
miliar di tahun 2017.

Beberapa strategi bisnis 
Coach yang jitu dapat kita 
simak.

Pertama, inspirasi dari 
solusi-solusi masalah sehari-
hari. Oven mitt menjadi salah 

satu sumber inspirasi. Juga 
kebutuhan akan sadel kuda 
dan perangkat perjalanan 
yang tampak jelas dari de-
sain-desain mereka.

Kedua, viralitas dibangun 
dengan relasi bersama para 
selebriti. Selain Selena Gomez 
sebagai brand ambassador te-
tap, selebriti terkenal seperti 
Emma Watson dan Drew Bar-
rymore dilibatkan dalam ber-
bagai acara, seperti anniver-
sary party ke-75.

Ketiga, memberikan servis 
cleaning dan reparasi produk 
mereka sepanjang masih di-

gunakan oleh pemakai. Sema-
cam garansi seumur hidup 
tanpa perlu membeli premi. 
Strategi tersebut sebenarnya 
cukup umum bagi bisnis pro-
duk-produk luks, termasuk 
tas-tas tangan branded.

Keempat, menggabungkan 
VR (virtual reality) dalam fas-
hion show dan fl agship store 
mereka. Strategi ini dilaku-
kan untuk menarik perhatian 
para milenial yang digital na-
tive. Generasi ini mempunyai 
cara pandang "unik" menge-
nai merek-merek ternama, 
salah satunya adalah digita-
lisasi produk-produk analog.

Kelima, digital marketing 
dengan strategi gabungan. 
Berbagai fl ash sales dan targe-
ted sales untuk waktu terba-
tas, direct marketing, dan in-
ternational outreach dengan 
situs-situs terlokalisasi. Se-
bagai contoh, Coach.com dan 
Coachoutlet.com terlokalisasi 
dan hanya dapat diakses bagi 
mereka yang telah bergabung 
sebagai anggota. Jadi ada 
unsur eksklusivitas dan teng-
gat waktu sebagai pemicu 
impulsi.

Keenam, penjualan inter-
nasional untuk pasar Asia 
dan Eropa mencapai lebih 
dari 30% omzet. Sedangkan 

pasar terbesar masih di Ame-
rika Utara. Pasar Asia, ter-
utama China kini sedang di-
genjot penjualannya meng-
ingat daya beli yang semakin 
tinggi.

Ketujuh, membuat "keju-
tan" dengan berbagai desain 
eksklusif, termasuk desain 
crocodile handbag Billy Reed 
seharga US$ 20.000 yang 
membutuhkan kulit asli dari 
dua ekor buaya. Jadilah para 
aktivis pencinta binatang 
mempunyai alasan untuk 
melakukan boikot.

Yang menarik dari strate-
gi Coach antara lain adalah 
keberaniannya dalam meng-
akuisisi kompetitor yaitu 
Kate Spade dan Stuart We-
itzman. Dan menggunakan 
efek viralitas selebriti favorit 
generasi milenial.

Situs eksklusif tertutup 
cukup jitu dalam memancing 
impulse buying dan perasaan 
"limited time left" berbagai sa-
les events mereka. Penulis 
pernah merasakan keramah-
an customer service mereka 
yang berbintang lima. Tam-
paknya EO yang profesional 
juga merupakan penentu ke-
suksesan merek-merek bran-
ded. 

Selamat ditiru.   ■

Mengenal Strategi Tas CoachMengenal Strategi Tas Coach

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JAKARTA. Pemerintah siap 
menggulirkan kewajiban 
penggunaan campuran mi-
nyak sawit dalam solar sebe-
sar 30% atau biodiesel 30 
(B30) untuk seluruh kendara-
an bermesin diesel di Indone-
sia. Demi melancarkan prog-
ram itu, pemerintah memulai 
road test atau uji jalan peng-
gunaan B30 pada kendaraan 
bermesin diesel, kemarin.

Ketua Umum Asosiasi Pro-
dusen Biofuel Indonesia (Ap-
robi) Master Parulian Tu-
manggor mengatakan, road 
test berimplikasi positif terha-
dap penyerapan energi ramah 
lingkungan. Aprobi menilai 
ada sejumlah dampak positif 

dalam pengembangan B30 di 
masa mendatang. Pertama, 
komitmen untuk Paris Agree-
ment 21. Penerapan B30 di-
klaim mampu menekan emisi 
karbon menjadi 29%. Kedua, 
menjaga defi sit neraca perda-
gangan. "Langkah ini akan 
membuat penggunaan devisa 
untuk pembelian solar berku-
rang," kata dia, kemarin.

Ketiga, harga minyak sawit 
diperkirakan stabil dan tidak 
turun. "Dengan demand yang 
stabil, maka akan menjaga 
harga sawit," jelas Tumang-
gor. Keempat, terjaganya pa-
sokan minyak sawit dari peta-
ni. Tumanggor mengungkap-
kan, sejauh ini sudah ada 19 
pabrik untuk pengolahan fat-
ty acid methyl ester (FAME). 
"Bahkan ada kemungkinan 

penambahan dua pabrik," 
ungkap dia. Kelima, menurut 
Tumanggor, optimalisasi 
penggunaan green energy. 
Sebab, pemanfaatan B30 diha-
rapkan mampu mendongkrak 
penggunaan energi yang ra-
mah lingkungan. 

Ketua Umum Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit In-
donesia (Gapki) Joko Supri-
yono memastikan tidak akan 
ada kendala dengan pasokan 
bahan baku B30. "Dengan pro-
duksi CPO yang melimpah, 
pengembangan biodiesel ti-
dak mengalami masalah ba-
han baku," klaim dia.

Merujuk data Kementerian 
Perindustrian, Indonesia ma-
sih mampu mencukupi bahan 
baku produksi biodiesel, yak-
ni CPO. Kapasitas CPO nasio-

nal mencapai 38 juta ton pada 
tahun 2017. Sebanyak 7,21 
juta ton di antaranya untuk 
keperluan ekspor dan kebu-
tuhan pangan nasional sebe-
sar 8,86 juta ton.

Corporate Affairs Asian 
Agri Fadhil Hasan mengata-
kan, suplai bahan baku CPO 
untuk kebutuhan biodiesel 
sudah melebihi kebutuhan. 
Untuk itu, saat ini pihaknya 
tinggal menunggu kesiapan 
infrastruktur dan transportasi 
yang membawa biodiesel ke 
stasiun pengisian. "Mulai dari 
Pertamina dan juga supplier, 
termasuk kapal pengangkut," 
ujarnya kepada KONTAN, 
Kamis (13/6).

Meski demikian, para peng-
usaha belum bisa mempredik-
si penerapan biodiesel ini bisa 

mempengaruhi harga jual 
CPO atau tidak. Sebab, kon-
sumsi CPO untuk kebutuhan 
otomotif belum bisa dipredik-
si.

APM sudah siap
Kukuh Kumara, Sekretaris 

Umum Gabungan Industri 
Otomotif Indonesia (Gaikin-
do) menjelaskan, agen peme-
gang merek (APM) siap men-
dukung aturan biodiesel. 
"Kami berharap pemerintah 
bisa menyesuaikan keterse-
diaan B30 dengan jumlah ken-
daraan dan konsumsi bahan 
bakarnya," tutur dia.

Harapan serupa dilontarkan 
Santiko Wardoyo, Direktur 
Penjualan dan Promosi PT 
Hino Motors Sales Indonesia 
(HMSI). Sejak penerapan 
program B20, Hino Motors 
sudah siap ikut mengimple-
mentasikan aturan pemerin-
tah. Sehingga saat memasuki 
aturan B30, maka pabrikan 
otomotif asal Jepang ini siap 
mengikutinya. "Untuk saat ini, 
kami pelajari tesnya sampai 
Oktober 2019. Setelah itu baru 
diputuskan penambahan atau 
mengubah spesifi kasi kenda-
raan yang bersifat minor 
change," terang dia.

Berkaca dari aturan B20, 
saat itu Hino harus menambah 
fi lter tambahan bagi kendara-
annya. Sebab, umur satu fi lter 
yang biasanya dapat bertahan 
selama 20.000 kilometer (km), 
maka jadi berkurang menjadi 
10.000 km.

Kelak, penerapan B30 pada 
tahun  depan, setiap kendara-
an Hino sudah siap menggu-
nakan bahan bakar tersebut. 
Namun tidak ada produk baru 
dalam waktu dekat yang akan 
diperkenalkan, sehingga ha-
nya perubahan spesifi kasi saja 
yang diterapkan. "Sekarang 
tinggal perlu diperhatikan 
pencampurannya agar bahan 
bakar yang dihasilkan bisa 
sempurna," papar Santiko.

Hino belum menjelaskan 
tentang investasi untuk line 
produksi terkait program B30. 
Yang jelas, Santiko berharap 
ada dampak tidak langsung 
bagi industri otomotif dari 
aturan ini. Misalnya dengan 
konsumsi CPO di pasar do-
mestik yang meningkat, eko-
nomi Indonesia bisa lebih 
baik. "Bila sektor ekonomi 
membaik, nantinya bisa me-
ningkatkan permintaan indus-
tri otomotif," imbuh dia.

Duljatmono, Marketing Di-
rector PT Krama Yudha Tiga 
Berlian (KTB) juga mengung-
kapkan, truk pabrikan Mitsu-
bishi Fuso siap menjalankan 
aturan B30. Hanya saja, dia 
belum bisa bicara banyak me-
ngenai perubahan spesifi kasi 
mesin Mitsubishi. 

"Sejak tahun 2016, kami su-
dah siap dengan aturan B20. 
Maka untuk B30, kami juga 
siap mengikuti," kata dia ke-
pada KONTAN, kemarin.    ■

Industri Melicinkan Peluang B30
Pasokan CPO di dalam negeri masih mencukupi untuk kebutuhan campuran bahan baku biodiesel

Eldo Christoffel Rafael, 
Filemon A. Hadiwardoyo

Batik Seragam Sekolah

 ANTARA/Maulana Surya

Pekerja menyelesaikan pembuatan batik sablon untuk seragam sekolah di Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/6). Menjelang tahun 
ajaran baru 2019/2020, perajin setempat mengaku permintaan produksi batik seragam sekolah dari luar Jawa menurun hingga 
30% dari tahun sebelumnya dengan rata-rata permintaan sebanyak 3.000 potong kain seragam batik sekolah.

Gerai

Ekspor Sepeda Lokal 
Bersaing dengan Tiongkok

JAKARTA. Potensi pasar sepeda tak cuma besar di dalam 
negeri, melainkan juga di luar negeri. Peluang itu semakin 
besar setelah pesaing kuat yakni China terkena kebijakan 
tarif anti dumping sebesar 40% dari pasar Eropa.

Eko Wibowo, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha 
Sepeda Indonesia (Apsindo) menjelaskan, merek sepeda 
Polygon misalnya, sudah menembus pasar Benua Biru, 
Sementara merek sepeda Pacifi c Bike bahkan memiliki 
pabrik original equipment manufacturer (OEM) di China 
untuk mendukung aktivitas ekspor.

Meskipun pasar terbuka lebar, kekuatan industri sepeda 
Negeri Tembok Raksasa belum tergoyahkan. Satu pabrik 
terbesar di sana, mampu memproduksi hingga 1 juta sepe-
da per bulan. Sementara total kapasitas produksi nasional 
di Indonesia saat ini hanya mencapai 300.000 unit-500.000 
unit per bulan. Penyebabnya, ketersediaan komponen se-
peda di dalam negeri lebih terbatas.

Sementara itu pasar di dalam negeri mulai bergeliat sejak 
Lebaran. Momentum kenaikan penjualan berlanjut pada 
musim libur sekolah. "Pasar mulai berani melakukan pe-
ngembangan dan lebih optimistis," ujar Eko kepada KON-
TAN, Rabu (12/6).

Apsindo memperkirakan permintaan sepeda dalam ne-
geri sekitar 5 juta unit setiap tahun. Tahun ini, sepeda anak 
masih akan mendominasi hingga 60%. Sementara sepeda 
lipat berada pada posisi kedua. 

Agung Hidayat

Produksi Kapal Baru 
Terganjal Bunga Kredit

JAKARTA. Cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia se-
bagai Negara Poros Maritim tampaknya masih jauh pang-
gang dari api. Hingga kini Indonesia masih lebih banyak 
menjadi pasar industri maritim.

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pan-
tai (Iperindo) mencatat, sejak 2006 sekitar 10.000 kapal 
utuh masuk ke Indonesia dengan nilai mencapai Rp 100 
triliun. Banjir pasokan kapal impor lantaran perusahaan 
jasa angkutan pelayaran lokal lebih gemar mengimpor ka-
pal baru dan kapal bekas dengan alasan harga miring.

Maklum, industri manufaktur kapal lokal belum terba-
ngun optimal. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 
pun baru sebesar 30%. Belum lagi, para pelaku usaha meng-
hadapi tantangan bunga kredit perbankan tinggi yakni se-
besar 11%-13%. Sedangkan rata-rata bunga kredit perbank-
an di China berkisar 5%-6%.

Alhasil, saat ini pelaku industri galangan kapal lebih me-
milih memacu bisnis perbaikan kapal ketimbang produksi 
kapal. Saat ini, tingkat keterpakaian alias utilitas galangan 
kapal nasional masih di bawah 50% dari total kapasitas 
terpasang yang mencapai 1,2 juta tonase kotor atau gross 
tonnage (gt).

Iperindo berharap pemerintah menelurkan kebijakan 
suku bunga single digit atau sama seperti sektor infra-
struktur. "Kalau bisa dapat turun ke 7%, otomatis harga 
kapal Indonesia akan kompetitif," ungkap Eddy Kurniawan 
Logam, Ketua Umum Iperindo, Rabu (12/6).

Eldo Christoffel Rafael

REALISASI penyerapan campuran fatty acid methyl ester 
(FAME) untuk biodiesel masih rendah. PT Pertamina men-
catat, penyerapan FAME hingga kuartal I-2019 baru men-
capai 1,36 juta kiloliter (kl). Jumlah itu setara 21,59% dari 
target yang ditetapkan mencapai 6,3 juta kl. "Penggunaan 
B20 baru mencapai 5,5 juta kl," terang Fajriyah Usman,  
Vice President Corporate Communication PT Pertamina, 
kepada KONTAN, Kamis (13/6).

Namun dia enggan menjelaskan lebih detail. Yang jelas, 
saat ini terdapat 111 Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) 
yang siap untuk mendistribusikan B20. Adapun pencam-
puran FAME dilaksanakan di 29 titik pencampuran, yang 
meliputi 26 TBBM dan tiga kilang.

Vice President Supply & Distribution PT Pertamina, 
Fariz Aziz menyampaikan, selama ini perusahaan migas 
pelat merah tersebut menggunakan tiga metode dalam 
pencampuran B20. Pertama, in line blending, yakni pen-
campuran FAME dan solar dilakukan dalam satu jalur pipa 
yang sama dengan komposisi yang sudah ditentukan. 

Kedua, tank blending. Dalam metode ini, pencampuran 
dilakukan pada tangki milik Pertamina. Ketiga, penerima-
an di kapal. Pada metode ini, FAME terlebih dahulu dima-
sukkan, baru kemudian dicampurkan dengan solar. "Na-
mun metode yang ketiga sudah tidak digunakan lagi," 
ungkap Fariz.

Yang pasti, menurut dia, metode in line blending meru-
pakan metode yang paling banyak diadopsi oleh sejumlah 
badan usaha penyalur. "Di terminal besar, produknya su-
dah langsung B20 lalu disalurkan ke depot," ungkap Fariz. 

Setelah program B20, Pertamina bertekad konsisten 
menerapkan B30. Ia meyakini pihaknya sebagai perusaha-
an yang mendapat mandat siap mendukung langkah peme-
rintah menggulirkan B30. Dalam uji jalan B30 kemarin, 
Pertamina terlibat dengan menyediakan produk solar se-
jumlah 66,5 kl. Hanya saja, penyaluran B30 oleh Pertamina 
masih membutuhkan beberapa upgrading.               ■

Realisasi Penyerapan FAME 
Masih Rendah


