
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 1 November 2019

VW Tiguan Allspace hasil karya tenaga kerja 
Indonesia dengan standar VW Jerman.
Andrew Nasuri, Presiden Direktur 
PT Garuda Mataram Motor

■MANUFAKTUR

Anda pasti tahu merek 
jam tangan super me-
wah Rolex. Anda juga 

pasti tahu merek jam tangan 
bagus buatan Jepang berna-
ma Seiko. Namun apakah 
Anda tahu ada juga merek 
jam tangan bernama Grand 
Seiko?

Grand Seiko belum seter-
kenal Rolex, namun mereka 
menyasar pangsa pasar se-
rupa. Mari kita bandingkan 
keduanya sebelum Anda 
mengambil kesimpulan sen-
diri.

Rolex didirikan di Swit-
zerland pada tahun 1905 oleh 
Hans Wildrof dan Alfred Da-
vis. Merek "Rolex" sendiri di-
ciptakan oleh Hans Wildrof 
secara tiba-tiba. 

Istilah dalam Bahasa 
Prancis "horlogerie exquise" 
atau dalam Inggrisnya "ho-
rological excellence" dising-
kat jadi "Rolex." Nama ini 
singkat padat dan mudah 
dilafalkan dalam bahasa 
apapun. 

Valuasi terakhir merek 
Rolex pada tahun 2018 men-
capai US$ 9,3 miliar dan 
menduduki rangking 71 
pada Forbes List. Total pen-
jualannya mencapai US$ 4,6 
miliar per tahun. 

Kehebatan merek Rolex 
tidak perlu diragukan lagi. 
Setiap unitnya mempunyai 
nilai purna jual yang uni-
versal. Di seluruh pelosok 
dunia, ia dapat dijual kem-
bali dan punya nilai yang 
konsisten.  

Jadi, apakah merek yang 
mudah dilafalkan, model 
yang klasik dan kualitas ke-
tepatan waktu merupakan 
kunci tingginya harga purna 
jual Rolex? Bisa jadi. 

Satu hal lagi prestasi Ro-
lex: menciptakan jam tangan 
waterproof pertama di dunia 
pada tahun 1926 dengan 
nama Oyster Perpetual. Pu-
blisitasnya luar biasa de-
ngan menjadi sponsor lomba 
renang 10 jam melintasi En-
glish Channel di tahun 1927. 
Oyster perpetual dipakai oleh 
atlet wanita Mercedes Gleitze 
dan tetap berjalan baik tanpa 
masalah.

"Perpetual" maksudnya 

adalah otomatis tanpa perlu 
diputar. Ini adalah inovasi 
Rolex juga. Selain itu, tang-
gal pada jam juga dipioniri 
oleh Rolex. Dengan kata lain, 
hampir semua fi tur populer 
jam tangan dipelopori oleh 
Rolex. Rolex memang sangat 
pantas dikenal sebagai pio-
nir jam tangan berkualitas 
super tinggi. Bravo.

Grand Seiko adalah me-
rek premium dari Seiko. Jam 
tangan bermerek Seiko sendi-
ri diluncurkan pada tahun 
1881 di Jepang dan mengglo-
bal pada tahun 1969 sebagai 
pelopor jam quartz. 

Jadilah kekuatan revolu-
sioner quartz Seiko mengan-
cam jam-jam terkenal buatan 
Swiss pada tahun 1970-an. 
Terhitung periode itu juga, 
Seiko telah mulai mempro-
duksi jam tangan mewah 
untuk pasar domestik berme-
rek Grand Seiko dan Credor. 

Di tahun 2003, Shinji 
Hattori, cicit dari pendiri 
Seiko yang diangkat sebagai 
Presiden dan CEO mulai 
menerapkan strategi perlu-
asan branding internasional. 

Jadilah mereka meng-
klaim branding "mechatronic 
manufacturer" alias produsen 
jam tangan mekatronik yang 
merupakan perkawinan an-
tara pembuatan jam tangan 
mekanikal dan elektronik 
mikro.

Inovasi yang menggerak-
kan mereka ke dunia pasar 
jam tangan global dikenal 
sebagai Spring Drive. Hing-

ga hari ini, Seiko dan Grand 
Seiko masih berjuang dalam 
memenangkan pasar inter-
nasional.

Harga jual Grand Seiko 
berkisar antara US$ 2.200 
hingga US$ 10.000 (di luar 
pajak barang mewah Indone-
sia). Tahun 2018 lalu, Seiko 
Holdings mencapai total sa-
les US$ 2,53 miliar. 

Penetrasi ke AS dan Asia 
digencarkan pada tahun 
2018 dengan mendirikan 
subsidiary Grand Seiko Corp. 
of America (GSA). Fokus 
mereka tetap di mid-range 
yang ratusan USD dan Grand 
Seiko yang ribuan USD. 

Kalau Rolex adalah pelo-
por perpetual dan waterproof 
yang tahan air, tahan tekan-
an air hingga ratusan meter 
di bawah laut dan tahan te-
kanan udara hingga ribuan 
meter di atas gunung, Seiko 
adalah pionir teknologi 
quartz dengan Kinetic Direct 
Drive, quartz tenaga surya, 
radio-controlled quartz dan 
GPS solar quartz. Janji Seiko 
adalah ketepatan waktu yang 
luar biasa. 

Tantangan Rolex dan 
Grand Seiko di era Milenial 
ini bukan lagi soal kualitas 
dan branding. Namun bagai-
mana agar para milenial 
dan generasi Z menerima 
mereka sebagai bagian dari 
kultur inovatif AI (artifi cial 
intelligence) dan Revolusi 
Industri 4.0. Yang menarik, 
generasi milenial meman-
dang Rolex dan Grand Seiko 
sebagai simbol status. Para 
rapper kelas dunia, misal-
nya, yang sangat bling-bling 
dalam gaya, ternyata adalah 
penggemar jam-jam tangan 
super mewah.  

Konklusinya, kultur ino-
vasi dan kekuatan marketing 
masih sangat mempengaruhi 
longevity suatu merek. Di 
zaman now, bagaimana Ro-
lex dan Grand Seiko beradap-
tasi dan tetap mempertahan-
kan kultur inovasi dan kepe-
loporan dalam pemasaran 
kreatif merupakan kunci 
sukses berkesinambungan 
hingga ratusan tahun di 
muka. Saya yakin pasti 
bisa.                  ■

Rolex vs Grand SeikoRolex vs Grand Seiko

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

JAKARTA. Perekonomian do-
mestik tumbuh melambat 
pada tahun ini. Namun indus-
tri makanan dan minuman te-
tap mencatatkan kinerja posi-
tif di tengah isu pelemahan 
daya beli konsumen. Sejumlah 
emiten makanan minuman 
mampu mencatatkan kenaik-
an penjualan hingga akhir 
kuartal ketiga tahun ini.

PT Sariguna Primatirta Tbk 
(CLEO), misalnya, mencatat-
kan kenaikan pendapatan se-
besar 30,64% year on year 
(yoy) menjadi Rp 775,69 mili-
ar. Laba bersih produsen air 
minum dalam kemasan 
(AMDK) ini melonjak dua kali 
lipat menjadi Rp 94,02 miliar.

CLEO mencatatkan pening-
katan penjualan semua pro-
duk air minum dalam kema-
san, baik botol, galon, gelas 
dan lainnya. Air minum botol 
memberikan kontribusi terbe-
sar, mencapai 42,56% atau Rp 
330,16 miliar. Sumbangsih air 
minum galon sebesar 31,35% 
atau Rp 243,15 miliar, sedang-
kan air minum gelas 25,67% 
atau Rp 199,16 miliar dan sisa-
nya penjualan lain-lain.

Sementara PT Mayora In-
dah Tbk (MYOR) mencatat 
pertumbuhan penjualan ber-
sih 3,52% (yoy) menjadi Rp 
17,96 triliun. Penjualan ke pa-
sar domestik masih menjadi 
penyumbang utama, yakni se-
nilai Rp 9,91 triliun atau 
55,19% disusul penjualan eks-
por Rp 9,06 triliun.

Direktur PT Mayora Indah 
Tbk, Johan Muliawan, menya-
takan pihaknya masih melihat 
peluang pasar domestik mau-
pun ekspor. Khusus ekspor, 
mereka akan memperluas pa-
sar ekspor ke negara baru. 
Selain itu, MYOR mencari 
produk baru untuk pasar eks-
por, seperti produk air mine-
ral Le Minerale yang sudah 
ekspor ke empat negara. "(Un-

tuk ekspor) Kami memerlu-
kan studi pasar. Apalagi kebu-
tuhan dalam negeri juga masih 
besar," ujar Johan kepada 
KONTAN, Rabu (30/10).

Tahun ini MYOR menarget-
kan pertumbuhan pendapatan 
Rp 26,72 triliun atau naik 
11% ketimbang tahun lalu 
Rp 24,06 triliun. Johan op-
timistis bisa mencapai tar-
get tersebut. 

"Kami optimistis bisa 
mencapai pertumbuhan 
dobel digit. Di domestik 
juga bagus, memang per-
tumbuhan dua pasar (do-
mestik dan ekspor) bagus, 
bisa tumbuh dua digit," te-
rang Johan.

PT Nippon Indosari Cor-
pindo Tbk (ROTI) juga 
mencatat pertumbuhan 
penjualan bersih 24,05% 

(yoy) menjadi Rp 2,46 triliun 
hingga akhir September 2019. 
Selain itu, laba periode berja-
lan meningkat 151,93% menja-
di Rp 176,85 miliar (lihat ha-
laman 13).

Ketua Umum Gabungan 

Pengusaha Makanan dan Mi-
numan Indonesia (GAPMMI), 
Adhi S Lukman, menyatakan 
belum ada data rilis hingga 
kuartal ketiga secara total, 
namun ia meyakini pertum-
buhan sektor makanan dan 

minuman tahun ini bisa me-
nyentuh 9%. 

Meski sudah meningkat le-
bih besar dibandingkan per-
tumbuhan ekonomi di kisaran 
5%, pencapaian tersebut be-
lum memuaskan. "Semoga 
sentimen pemerintahan baru 
bisa berimbas pada industri," 
kata dia.

Adhi berharap kinerja in-
dustri makanan minuman 
pada kuartal IV bisa menapak 
lebih tinggi.  

Apalagi Presiden Joko Wi-
dodo berjanji menghapus re-
gulasi yang menghambat in-
dustri melalui omnibus law 
yang bisa membuat investasi 
di sektor makanan dan mi-
numan lebih deras. "Mudah-
mudahan dari kabinet baru 
bisa segera bekerja dengan 
baik," ujar Adhi.        ■

Prospek Tetap Menanjak
Kinerja produsen makanan dan minuman masih meningkat hingga akhir September tahun ini

Andy Dwijayanto

INA Shop 2019

ANTARA/Audy Alwi

Business Development Executive NEC Corporation Takahiro Yamada (kiri) menjelaskan konsep toko cerdas atau smart 
retail store pada INA Shop Expo 2019 di Jakarta, Kamis (31/10). Konsep toko ini merupakan gabungan dari teknologi 
artifi cial intelligence, internet of things, dan biometrik (facial recognition) dengan konsep unmanned store, yakni toko 
tanpa petugas kasir melainkan sistem, sehingga para pelaku bisnis dapat menjalankan bisnisnya secara lebih efi sien dan 
akurat, memiliki SDM berkualitas tinggi, serta fokus pada customer service.

Mati Satu, Tumbuh 
Pemain Baru

MEDIO Juli 2019, Executive 
Vice Chairman Hyundai 
Motors Chung Euisun 
menemui Presiden Joko 
Widodo. Perusahaan otomo-
tif asal Korea Selatan 
tersebut mempertimbangkan 
ekspansi pabrik di Kawasan 
Ekonomi dan Industri 
Terpadu Karawang-Bekasi-
Purwakarta (KEIT Bekapur) 
serta Subang, Jawa Barat 
pada tahun 2021.

Pabrik baru Hyundai bakal 
memproduksi mobil dengan 
beragam teknologi seperti 
electrical vehicle, fuel cell 
vehicle, autonomous vehicle, 
hingga fl ying vehicle. Kalau 
rencana itu terwujud, mereka 
akan mengekspor sekitar 40% 
hasil produksinya.

Belum jelas memang 
perkembangan terbaru dari 
rencana ekspansi Hyundai. 
Hendrik Wiradjaja, Deputy 
Marketing Director PT 
Hyundai Mobil Indonesia 
berdalih, segala keputusan 
strategis perusahaan berada 
di tangan prinsipal Hyundai 
Motors Company (HMC) di 
Negeri Ginseng.

Adapun ambisi ekspansi 
bukan cuma keinginan 
Hyundai. Menteri Koordina-
tor Bidang Kemaritiman 
Luhut Binsar Panjaitan 
pernah menyatakan, 
Volkswagen (VW) dan 
beberapa produsen mobil 
Eropa lain tertarik berinves-
tasi mobil listrik di Indonesia. 
Belum ada pernyataan resmi 

dari para manajemen 
perusahaan. Namun yang 
pasti, kini lini produksi VW 
kembali bergeliat melalui PT 
Garuda Mataram Motor.

Atas restu VW, Garuda 
Mataram memproduksi lagi 
VW Tiguan Allspace di 
Cikampek, Jawa Barat. 
Pabrik tersebut berdiri di 
atas lahan seluas 60.000 
meter persegi (m²) dengan 
kapasitas produksi 6.000 unit 
per tahun. "VW Tiguan 
Allspace ini merupakan hasil 
karya tenaga kerja Indonesia 
dengan kualitas tinggi sesuai 
standar Volkswagen Jerman," 
ungkap Andrew Nasuri, 
Presiden Direktur PT Garuda 
Mataram Motor.

Sebelumnya, SAIC-GM-
Wuling Automobile (SGWM) 
merambah pasar Indonesia 
lewat kendaraan merek 
Wuling. Perusahaan patungan 
yang berdomisili di Liuzhou, 
China tersebut berinvestasi 
US$ 700 juta sejak dua tahun 
lalu melalui PT SGMW Motor 
Indonesia. Sebagian besar 
mereka gunakan untuk 
membiayai pabrik di Cika-
rang, Jawa Barat. Kabarnya, 
tahun ini SGWM masih akan 
menambah investasi demi 
memperkuat pasar ritel 
Indonesia.

Meskipun pemain baru, 
SGWM mampu menggoyang 
persaingan bisnis otomotif di 
tanah air. Agen pemegang 
merek (APM) tersebut 
merebut 5% pangsa pasar 
mobil nasional. Berkaca dari 
fenomena mobil Wuling, 
Kementerian Perindustrian 
(Kemperin) yakin jika 
pamitnya Chevrolet besutan 
General Motors (GM) dari 
pasar Indonesia hanya 
karena kalah berkompetisi.

Meskipun, Kemperin tak 
menampik jika tahun 2019 
pasar mobil dalam negeri 
belum akan memenuhi target 
penjualan 1,1 juta unit. 
Makanya, harapan tersemat 
pada pasar ekspor. "Saat ini 
ekspor sudah bisa tumbuh 
20% meski pasar dalam 
negeri terdegradasi," kata 
Harjanto, Direktur Jenderal 
(Dirjen) Industri Logam, 
Mesin, Alat Transportasi dan 
Elektronika Kemperin 
kepada KONTAN, Selasa 
(29/10) lalu.     ■

                          (Selesai)

Tak ada yang abadi 
kecuali perubah-
an. Maka hanya 

mereka yang beradapta-
si saja, yang bisa berta-
han mengikuti zaman. 
Tatkala General Motors 
(GM) siap berpamitan 
dengan pasar Indonesia, 
sejumlah perusahaan 
otomotif global lainnya 
justru mengabarkan 
rencana ekspansi ke 
dalam negeri.

Agung Hidayat

Akhir Masa Mobil Amerika (2)

REUTERS/Kim Hong-Ji

Pabrik baru Hyundai bakal memproduksi mobil dengan 
beragam teknologi.

Gerai

MAP Boga Akan Menambah 
10 Gerai Baru Starbucks

JAKARTA. Tahun ini, PT MAP Boga Adiperkasa Tbk bakal 
membuka 50-60 gerai ritel makanan minuman. Porsi terbe-
sar untuk ekspansi gerai kopi Starbucks.

MAP Boga telah merealisasikan penambahan 42 gerai  
baru Starbucks. "Total Starbucks sekarang sudah mencapai 
418 gerai," kata  Fetty Kwartati, Direktur PT MAP Boga 
Adiperkasa Tbk kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Sampai akhir 2019, MAP Boga masih akan menambah 10 
gerai Starbucks lagi. Untuk keperluan ekspansi tahun ini, 
perusahaan berkode saham MAPB di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tersebut sudah mengalokasikan dana belanja modal 
atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 270 miliar-
Rp 300 miliar, yang berasal dari kas internal.

Target ekspansi MAP Boga tak hanya di kota-kota besar. 
Mereka semakin rajin menjangkau kota lapis kedua seper-
ti Gresik (Jawa Timur), Mojokerto (Jawa Timur), Sukabu-
mi (Jawa Barat) hingga Labuan Bajo (Nusa Tenggara Ti-
mur). Mereka juga mengincar pusat keramaian seperti 
stasiun moda raya terpadu (MRT), rest area, bandar udara, 
perkantoran dan perumahan.

Dari Januari-September 2019, penjualan dan pendapatan 
usaha MAP Boga naik 18,72% year on year (yoy) menjadi 
Rp 2,22 triliun. Laba yang dapat diatribusikan ke entitas 
induk tumbuh 8,63% yoy menjadi Rp 105,09 miliar. 

Harry Muthahhari

Kinerja PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)*
30-Sep-19 30-Sep-18 Perubahan

Penjualan dan Pendapatan Usaha 775,69 593,76 30,64%
Beban pokok penjualan dan pendapatan 503,99 395,23 27,52%
Laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk 94,02 46,84 100,73%

Kinerja PT Mayora Indah Tbk (MYOR)*
30-Sep-19 30-Sep-18 Perubahan

Penjualan dan Pendapatan Usaha 17.959,32 17.349,92 3,51%
Beban pokok penjualan dan pendapatan 12.506,24 12.851,77 -2,69%
Laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk 1.096,00 1.100,06 -0,37%
Keterangan: *dalam miliar rupiah                              Sumber: Laporan keuangan CLEO dan MYOR

Kesehatan merupakan se-
buah kebutuhan yang sangat 
mendasar bagi setiap orang. 
Salah satu badan PBB, yakni 
UNDP merumuskan bahwa 
Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) ditopang oleh 3 aspek, 
salah satunya kesehatan.  Kaji-
an ilmiah terhadap kesehatan 
diperlukan dalam rangka ek-
splorasi, evaluasi permodelan, 
perencanaan, sampai dengan 
pengambilan keputusan yang 
tepat berdasarkan fenomena 
maupun simulasi. Data kese-
hatan masyarakat baik statistik 
maupun fenomena perubahan 
keadaan terkait kesehatan 
yang bersifat probabilistik dan 
stokastik, sangat tepat dikaji 
menggunakan statistika dan 
aktuaria.

Mengingat pentingnya Sta-
tistika dan Aktuaria (khusus 
bidang kesehatan), maka para 
mahasiswa/i Prodi Statistika 

FMIPA UNPAD bermaksud 
mengadakan Seminar Nasio-
nal Statistika VIII 2019 pada 
tanggal 2 November 2019 
dengan tema “Peranan Sta-
tistika dan Aktuaria dalam 
Bidang Kesehatan.” Seminar 
ini diharapkan dapat mem-
buka wawasan pentingnya 
statistika dan aktuaria bidang 
kesehatan.

Ketentuan mengenai teknis 
detail Seminar dan lainnya 
dapat diakses di statday.
unpad.ac.id serta instagram 
dan twitter : @statday Line : @
gsy6090i.
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