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Jangan dibiarkan industri otomotif itu 
berjalan sendiri.
Fransiscus Soerjopranoto, Executive 
General Manager TAM

■MANUFAKTUR

Sekitar tahun 1990 dan 
sebelum resesi global 
2008, tracksuit olah raga 

yang terdiri dari kardigan 
dan celana panjang berbahan 
velour warna-warni dengan 
logo emblem ala kerajaan Jui-
cy Couture (JC) di bagian 
punggung tampak memenuhi 
mal-mal internasional di se-
jumlah metropolitan dunia. 
Sebut saja Los Angeles, Lon-
don dan bahkan Jakarta. Se-
lain itu, JC dikenal dengan 
lini aksesori, celana jins, kaos 
nyaman dan tas tangan yang 
tidak kalah luks. 

Anehnya, beberapa tahun 
terakhir ini, tidak banyak 
berita tentang JC. Produk-
produk unggulan mereka se-
akan-akan lenyap. Padahal, 
di Marina Bay Sands, Singa-
pura, butik JC masih dapat 
dijumpai. Hanya saja, popu-
laritas merek tersebut menu-
run jauh.

Ada apa gerangan? Apa-
kah produk-produk besutan 
JC akan kembali mewarnai 
kota-kota metropolitan de-
ngan produk-produk luks me-
reka? Bisa saja. 

Pertama, JC memiliki se-
jarah keberhasilan dan pa-
sang-surut yang panjang. JC 
didirikan oleh ibu muda Pa-
mela Skaist-Levy dan Gela 
Nash-Taylor pada tahun 1995 
ketika bisnis maternity wear 

mereka Travis Jeans for the 
Baby in You, sedang menu-
run. Pada tahun 2003, JC 
diakuisisi oleh perusahaan 
fesyen Liz Clairborne (LC) 
dan berjaya luar biasa sebe-
sar US$ 226 juta.

Pada masa jaya, JC per-
nah mengeruk penjualan US$ 
605 juta per tahun sepanjang 
2008. Lima tahun kemudian, 
JC dijual kepada Authentic 
Brands Group (ABG) dengan 
harga kurang dari sepertiga 
dari nilai tersebut. Alhasil, 8 
November 2013 menjadi hari 
paling menyedihkan bagi 
para penggemar JC karena 
produk tersebut tidak lagi 
dapat dijumpai di butik-butik 
eksklusif. Melainkan, di toser-
ba-toserba kelas menengah 
seperti Kohl's. 

Kedua, JC mempelopori 
pemasaran dengan melibat-
kan infl uencer, jauh sebelum 
sosial media dan selebgram 
bermunculan seperti saat ini. 
Caranya, mereka mengha-
diahkan produk-produk luk-
snya kepada para selebriti 
Hollywood dengan harapan 
dipakai ketika difoto oleh 
para paparazzi. 

Jadilah merek JC viral di 
seantero dunia ketika Britney 
Spears, Paris Hilton, Lindsay 
Lohan, Jessica Alba dan lain-
lain tampak mengenakan 
tracksuit velour dan tas ta-

ngan luks khas JC. Apalagi 
wajah-wajah tadi terpam-
pang di kaver dan isi majalah 
gosip seperti People, Star, Us 
Weekly, OK! dan sebagainya.

Ketiga, produk-produk JC 
sangat memperhatikan ke-
nyamanan dan ilusi langsing 
pemakai. Faktor ini sangat 
penting sebagai penjaga kua-
litas produk. Dengan potong-
an pola yang menjaga bentuk 
tubuh perempuan agar tetap 
chic dan langsing, JC telah 
beberapa langkah di muka 
dibandingkan dengan merek-
merek lain. Bisa jadi, ini 
merupakan faktor pembeda 
produk yang mampu membu-
atnya bertahan dan bangkit 

dari keterpurukan. 
Keempat, digital marketing 

telah menjadi inti outreach 
JC ke Generasi Z dan para 
milenial yang kini telah men-
jadi ayah dan ibu muda. Sete-
lah mungkin belasan tahun 
meninggalkan JC, konsumen 
masa lalu diharapkan dapat 
menjadi evangelis merek di 
masa depan.

JC adalah salah satu me-
rek luks pertama yang mem-
promosikan produk dengan 
aplikasi Snapchat. Dengan 
Snapchat Story, merek JC te-
tap tayang selama 24 jam se-
hingga memiliki "staying po-
wer" dengan biaya relatif 
rendah dibandingkan dengan 
promosi konvensional.

Kelima, setidaknya JC 
berhasil melampaui masa re-
sesi tahun 2008 pada saat 
omzet menurun sangat jauh. 
Kala itu nilai jual mereka 
hanya mencapai US$ 195 
juta. Ini patut diacungi jem-
pol karena JC bisa dibilang 
dalam kondisi "koma" ketika 
diakuisi oleh ABG. 

Saat ini, semua butik JC 
telah ditutup. Namun ada be-
berapa butik di pasar-pasar 
penting seperti Singapura 
yang masih ada. Pasca resesi 
2008, konsumen masih ber-
ada pada masa-masa priha-
tin. JC kemudian mengadap-
tasi produk-produk mereka 

dengan streetwear para peng-
anut hip hop.

Jadilah pada tahun 2017 
di bawah creative director 
baru Jamie Mizrahi, para in-
fl uencer seperti Kylie Jenner 
dikerahkan untuk melakukan 
rebranding. JC pun kembali 
ikut serta dalam New York 
Fashion Week dengan Paris 
Hilton sebagai maskot. 

Produk-produk JC kemba-
li dijual di department store 
papan atas seperti Nordstrom 
dan Bloomingdale's dengan 
rentang harga antara US$ 30-
USD 400. Price point yang 
menggiurkan kalau memper-
timbangkan keterjangkauan 
harga yang dikombinasikan 
dengan produk nyaman dan 
melangsingkan. 

Strategi produk luks JC 
bertahan di tengah gonjang-
ganjing ekonomi makro dan 
hantaman perilaku konsumen 
perlu dihargai. JC cukup de-
wasa memahami keberadaan 
merek sangat dipengaruhi 
oleh kondisi makro dan kon-
disi fi nansial para konsumen. 
Makanya, perusahaan itu be-
rani melakukan downgrade 
dari produk desainer eksklu-
sif menjadi produk kelas me-
nengah.

Jadi, akankah JC kembali 
berjaya? Mungkin saja. Mari 
kita tunggu kiprah mereka di 
tahun 2020.                          ■

Ke Mana Juicy Couture?

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

PUPUK■

Pupuk Indonesia 
Kekurangan Gas
JAKARTA. PT Pupuk Indone-
sia (Persero) kekurangan pa-
sokan gas. Alhasil, dua pabrik 
milik anak usaha PT Pupuk 
Iskandar Muda terancam ti-
dak bisa beroperasi pada ta-
hun 2020

Dalam rapat dengar penda-
pat dengan Komisi VII DPR 
RI, manajemen Pupuk Indo-
nesia menjelaskan,  dua pab-
rik Pupuk Iskandar Muda 
membutuhkan gas sekitar 110 
juta kaki kubik per hari 
(mmscfd). Namun realisasi-
nya hanya mendapatkan pa-
sokan gas mmscfd. Minimnya 
pasokan karena kendala kon-
trak perjanjian jual-beli gas 
(PJBG) dengan PT Pertamina 
(Persero). 

Defi sit pasokan gas Pupuk 
Indonesia kemungkinan ma-
sih akan terjadi dalam bebera-
pa tahun ke depan. Mereka 
menghitung, kebutuhan gas 
tahun 2022 nanti akan menca-
pai 815 mmscfd. Namun volu-
me pasokan hanya sebesar 
791 mmscfd. Lalu dengan ke-
butuhan gas yang sama pada 
tahun 2023, pasokan gas cuma 
sebanyak 752 mmscfd.

Selama ini, Pupuk Indone-
sia telah mencoba menyerap 
liquefi ed natural gas (LNG) 
dari pasar spot. Namun mere-
ka tak bisa selamanya me-
nempuh cara tersebut. "Kami 
mengharapkan alokasi dari 
pemerintah, secara khusus 
pasokan gas yang dekat de-
ngan lokasi pabrik," harap Aas 
Asikin Idat, Direktur Utama 
PT Pupuk Indonesia (Perse-

ro), Kamis (5/12).
Asal tahu, belanja gas ber-

kontribusi sekitar 70% terha-
dap biaya produksi. Pupuk 
Indonesa mencatat, harga gas 
untuk pupuk dalam negeri se-
kitar US$ 5,8 per mmbtu-US$ 
7 per mmbtu. Sementara rata-
rata harga gas di luar negeri 
US$ 3,9 per mmbtu.

Sementara pemerintah me-
nyatakan, Pelaksana Tugas 
Direktur Jenderal Minyak Gas 
Bumi Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Djoko Siswanto mengatakan, 
kebutuhan gas dalam negeri 
untuk industri pupuk bisa 
menggunakan alokasi gas 
ekspor. Tahun 2023 nanti,  
ekspor gas dari Blok Natuna 
dan Blok Grissik akan selesai. 
PT Pupuk Kujang dan PT Pu-
puk Sriwidjaja Palembang 
bisa memanfaat gas itu.

Namun memang langkah 
tersebut berpotensi mengu-
rangi penerimaan negara. Se-
lama ini banderol harga gas 
ekspot sebesar US$ 10 per 
mmbtu. Sementara jika dialo-
kasikan untuk pupuk, harga 
jual maksimalnya sebesar US$ 
6 per mmbtu.

Dwi  Soetjipto, Kepala SKK 
Migas mengaku telah mendo-
rong Kontraktor Kontrak Ker-
ja Sama (KKKS) untuk menye-
diakan harga gas yang kompe-
t i t i f .  "Ke depan,  kami 
diskusikan agar harga bisa di-
tekan dengan memanfaatkan 
lapangan lain," katanya.

Filemon Agung Hadiwardoyo

JAKARTA. Pelaku industri 
otomotif yang tergabung da-
lam Gabungan Agen Tunggal 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo) terus 
mencari peluang di pasar 
mancanegara. Apalagi peme-
rintah menargetkan volume 
ekspor sebanyak 1 juta unit 
mobil pada tahun 2025. 

Peningkatan pasar ekspor 
sekaligus menjadi alternatif 
lain di tengah stagnansi per-
mintaan mobil dalam negeri. 
Lagi pula, ekspor mbil terakit 
atau completely build up 
(CBU) sepuluh bulan pertama 
tahun ini menunjukkan tren 
peningkatan. Volume ekspor 
CBU selama Januari hingga 
Oktober 2019 mencapai 
275.364 unit. Sementara pada 
periode yang sama tahun lalu 
hanya 264.553 unit.

Gaikindo berharap tren per-
tumbuhan industri tersebut 
bisa berlanjut. "Kenaikan ini 
harus dipertahankan apalagi 
sampai akhir tahun diharap-
kan ekspor bisa 300.000 unit," 
ungkap Kukuh Kumara, Sek-
retaris Jenderal Gaikindo di-
temui usai acara Economic 
Outlook; Kesiapan Industri 
Otomotif Menuju Era 4.0, 
Rabu (4/12). 

Adapun strategi peningkat-
an volume ekspor mobil tak 
cukup hanya dengan mengan-
dalkan pasar yang sudah di-
rambah. Sejauh ini, industri 
mobil nasional merambah 80 
negara. Dalam beberapa ta-
hun ke depan, Gaikindo ingin 
jangkauan pasar ekspor me-
luas hingga 91 negara.

Selain itu, variasi produk 
ekspor juga mesti bertambah. 
Hingga kini, industri otomotif 
Indonesia menyodorkan 18 
model dan varian mobil di 
pasar luar negeri. Pasar yang 
cukup dekat seperti Australia 
contohnya, mayoritas meng-
gunakan sedan. Namun pela-
ku industri dalam negeri be-
lum  mengekspor model ken-
daraan tersebut ke Negeri 

Kanguru.
Namun peningkatan ekspor 

tak bisa berjalan tanpa peran 
pemerintah. Mestinya, kun-
jungan pejabat ke beberapa 
negara prinsipal merek mobil 
dapat memuluskan rencana 
penetrasi pasar ke negara 
baru. Maklum saja, untuk ma-
suk ke pasar baru perlu per-
timbangan pemilik prinsipal 
merek. Sementara merek mo-
bil ekspor Indonesia terikat 
perjanjian bisnis dengan para 
prinsipal.

Segendang sepenarian, PT 
Toyota-Astra Motor (TAM) 
melihat ke depan setiap nega-
ra berjuang dengan prinsip 
nasionalisme ekonomi ma-
sing-masing. Maka dari itu, 
tak mudah memperluas pasar 
ekspor. "Kata kuncinya jangan 
dibiarkan industri otomotif 
itu berjalan sendiri, harus ber-
dampingan dengan pemerin-
tah,"  kata Fransiscus Soerjop-
ranoto, Executive General 
Manager TAM kepada KON-
TAN, Rabu (4/12).

Asal tahu, TAM mengekspor 
kendaraan di bawah mandat 
PT Toyota Motor Manufactu-
ring Indonesia (TMMIN). Se-
panjang tahun lalu, total pe-
ngapalan CBU Toyotamenca-
pai 206.600 unit atau naik 
positif sebesar 3,51% year on 
year (yoy). Target kenaikan 
ekspor tahun ini 5% yoy.

Pemain lain yakni PT Suzu-
ki Indomobil Sales (SIS)  telah 
mengekspor sekitar 32.000 
unit mobil CBU sepanjang Ja-
nuari-Oktober 2019. Mereka 
menjajakan Ertiga dan APV 
ke Asia, Timur Tengah dan 
Amerika Selatan.

Sebelumnya, Donny Setia-
wan, Direktur Pemasaran SIS 
mengaku masih optimistis 
dengan kemampaun ekspor 
otomotif para pelaku industri 
lokal. "Industri di sini sudah 
cukup kuat dan mampu bersa-
ing," kata Donny.

Agung Hidayat

ANTARA/Aprillio Akbar 

Pemerintah menargetkan volume ekspor sebanyak 1 juta unit 
mobil pada tahun 2025. 

Mengawal Target 
Ekspor 1 Juta Mobil

OTOMOTIF■

JAKARTA. Industri minuman 
lebih optimistis menyambut 
tahun 2020. Pasca risiko pe-
milihan umum atawa pemilu 
2019 berlalu, peluang ekspan-
si bisnis lebih terbuka pada 
tahun depan.

Dalam catatan Asosiasi In-
dustri Minuman Ringan (As-
rim), ekspansi para anggota 
asosiasinya sepanjang 2019 
hanya berupa penambahan 
kapasitas gudang. "Mereka ti-
dak memiliki kenyamanan 
untuk berinvestasi sekian mi-
liar karena tidak tahu pasti 
iklim bisnis ke  depan akan 
seperti apa," kata Triyono Pri-
josoesilo, Ketua Umum AS-
RIM, Kamis (5/12).

Tak hanya risiko investasi, 
pada saat yang sama permin-
taan pasar juga terasa menge-
ring. ASRIM menduga, konsu-
men juga menahan diri untuk 
membelanjakan uang. Efek-
nya, penjualan air minum se-
cara nasional tidak deras.

Hanya saja, Asrim belum 
mendapatkan laporan menge-
nai rencana penambahan ka-
pasitas produksi para pelaku 
industri pada 2020. Namun 
yang pasti, asosiasi tersebut 
memproyeksi pertumbuhan 
volume permintaan minuman 
tahun depan sebesar 3%-4% 
year on year (yoy).

Selain berlalunya momen-
tum pemilu, kelanjutan aneka 
program pengembangan in-
frastruktur dan pembangunan 
lain berpotensi mengerek 
daya beli masyarakat. Padaa-
khirnya, konsumsi minuman 
bakal lebih tinggi pada tahun 
depan.

Asosiasi Pengusaha Air Mi-
num Dalam Kemasan (Aspa-
din) juga tak kalah optimistis 
dengan Asrim. Tanpa menye-
butkan target, mereka mem-
perkirakan volume produksi 
air minum dalam kemasan 
(AMDK) 2020 bakal lebih be-
sar dibandingkan dengan mi-
numan ringan lain.

Meskipun begitu, pelaku in-
dustri masih akan berhadapan 
dengan tantangan bisnis beru-
pa distribusi dan jalur logistik 
yang berpotensi menguras 
biaya. Margin keuntungan 
produk AMDK tergolong tidak 
tinggi. Alhasil, solsui para 
pengusaha adalah menjaga 
efisiensi atau meningkatkan 
kapasitas produksi.

Sementara sepanjang tahun 
ini Aspadin memperkirakan 
volume produksi AMDK seba-
nyak 30 miliar liter. Proyeksi 
itu 3,45% lebih tinggi ketim-
bang realisasi volume produk-
si AMDK tahun lalu yang men-
capai 29 miliar liter.

Tak hanya volume, nilai 
penjualan AMDK secara na-
sional pada tahun ini pun ber-

potensi naik. "Secara umum 
kami meyakini industri ini 
dapat mencapai target dengan 
harapan sampai akhir tahun 
bisa tumbuh 9%," tutur Rach-
mat Hidayat, Ketua Umum 
Aspadin kepada KONTAN, 
Kamis (5/12).

Strategi efisiensi
Salah satu pelaku industri 

yang selama ini menerapkan 
strategi penghematan biaya 
adalah PT Akasha Wira Inter-
national Tbk. "Perusahaan 
memang melakukan efi siensi," 
kata Thomas Maria Wisnu 
Adjie, Direktur PT Akasha 
Wira International Tbk.

Tak sia-sia, strategi itu me-
nopang capaian kinerja Aka-
sha Wira selama sembilan bu-
lan 2019. Produsen AMDK 
merek Nestle Pure Life terse-

but mencatatkan kenaikan 
penjualan bersih 3,27% yoy 
menjadi Rp 616,02 miliar. 
Laba periode berjalannya juga 
naik 31,97% yoy menjadi Rp 
46,93 miliar. (lihat tabel)

Sejauh ini, belum ketahuan 
agenda bisnis Akasha Wira 
tahun depan. Namun yang 
pasti, perusahaan berkode 
saham ADES di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tersebut telah 
mengoperasikan pabrik di 
Jawa Barat dan Jawa Timur 
dengan total kapasitas pro-
duksi 800.000 liter per tahun. 
Target pertumbuhan bisnis 
sampai akhir tahun ini sebesar 
15% yoy.

Strategi efi siensi juga men-
jasi perhatian Danone-Aqua. 
Salah satu upanya seperti 
menggunakan kemasan plas-
tik daur ulang. Lagi pula, sela-
ma ini mayoritas atau 70% 

penjualan mereka dalam ke-
masan galon berkapasitas 19 
liter. Karyanto Wibowo, Sus-
tainable Development Direc-
tor Danone Aqua mengatakan, 
tahun depan perusahaan itu 
akan meningkatkan kemam-
puan logistik.

Nada sedikit berbeda me-
luncur dari PT Kino Indonesia 
Tbk. Perusahaan yang nang-
kring di papan BEI dengan 
kode saham KINO tersebut 
memperkirakan, pasar mi-
numan tahun 2020 masih akan 
stagnan. Terutama, sektor 
minuman ringan yang mereka 
geluti. Alasannya, sektor bis-
nis tersebut sudah matang 
alias mature.

Selain itu, kompetisi antar 
pelaku usaha semakin ketat. 
Makanya, Kino Indonesia 
memperkirakan kontribusi 
segmen minuman terhadap 
total penjualan tahun depan 

akan sedikit turun.
Berbeda dengan segmen 

minuman, kontribusi bisnis 
dari segmen perawatan tubuh 
tahun 2020 berpotensi naik 
sebesar 1%-2% yoy. Kino Indo-
nesia juga merasa, penetrasi 
pasar segmen tersebut masih 
rendah. "Jadi kami berencana 
akan lebih memfokuskan bis-
nis di segmen perawatan tu-
buh atau personal care," te-
rang Budi Muljono, Direktur 
Keuangan  PT Kino Indonesia 
Tbk saat dihubungi KONTAN, 
Kamis (5/12).

Asal tahu, Kino Indonesia 
membagi bisnis dalam lima 
segmen. Hingga September 
2019, segmen minuman men-
jadi kontributor terbesar ke-
dua hingga Rp 1,31 triliun atau 
37,64% terhadap total penjual-
an bersih senilai Rp 3,48 trili-
un. Kontributor terbesarnya 
yakni perawatan tubuh.   ■

Siap-siap Kerek Kapasitas
Lepas dari risiko pemilu 2019, para pelaku industri minuman bersiap ekspansi di 2020

Agung Hidayat,                     
M. Krishna Prana Julian

Peluncuran Aplikasi Digital

Dok.TAM

Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Yoshihiro Nakata (tengah) bersama Wakil Presiden Direktur TAM Henry 
Tanoto (kedua kanan), jajaran Direktur TAM Anton Jimmi Suwandy (kedua kiri), Kazunori Minamide (kanan) dan  
Darmawan Widjaja (kiri) pada acar peluncuran aplikasi digital mToyota, di Jakarta, Kamis (5/12). Aplikasi mToyota  ini 
menjadi fasilitas baru yang ditawarkan Toyota di ranah digital. Aplikasi bergerak (mobile apps) ini diklaim akan 
memudahkan akses pelanggan ke sejumlah informasi produk, teknologi dan layanan Toyota.

Penjualan PT Kino Indonesia Tbk (Rp miliar)

30 Sep 2019 30 Sep 2018
Penjualan 3.483,81 2.597,38
◗ Perawatan tubuh 1.638,42 1.270,49
◗ Minuman 1.311,54 1.103,93
◗ Makanan 299,22 212,14
◗ Farmasi 218,75 10,81
◗ Makanan hewan 15,88 (-)
Laba bersih* 447,09 105,51
Keterangan: *laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Kinerja Keuangan PT Akasha
Wira International Tbk

30 Sep 2019 30 Sep 2018

Penjualan bersih 616,02 596,53

◗ Air minum dalam kemasan 394,44 366,09

◗ Produk kosmetik 221,58 230,43

Laba periode berjalan 46,93 35,56
Keterangan: Rp miliar Sumber: BEI


