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Jumlah produsen bahan kemasan masih
lebih sedikit dari jumlah kebutuhan.
Putri K Wardhani,
Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 6 September 2013

Indonesia Maritime Expo

Rupiah melemah, Mustika Ratu perbesar bahan baku lokal
Tendi Mahadi
JAKARTA. Pelemahan nilai
tukar rupiah membuat produsen kosmetik PT Mustika Ratu
Tbk menyiapkan strategi baru
pembelian bahan baku dan
bahan kemasan. Maklum saja,
selama ini, separuh dari bahan
baku dan kemasan Mustika
Ratu masih diimpor.
Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk, Putri K Wardhani
bilang, perusahaan ini telah
menyiapkan beberapa strategi
untuk menghadapi pelemahan
nilai tukar rupiah. Salah satunya melakukan lindung nilai
alias hedging untuk kontrak
impor bahan baku dan kemasan. "Hedging pembelian bahan baku ini menggunakan
dengan jangka waktu tertentu," katanya.
Menurut Putri, strategi lindung nilai ini bertujuan menjaga arus kas agar tidak bergejolak saat nilai tukar rupiah
berfluktuasi. Dengan begitu,
perusahaan bisa lebih jelas
dalam menghitung dan menentukan rencana bisnisnya.
Perusahaan berkode emiten
MRAT ini juga memperpendek masa kontrak pembelian
bahan baku. Putri menuturkan, biasanya kontrak pembelian bahan baku dan kemasan
dilakukan untuk jangka enam
bulan hingga satu tahun. Na-

mun, dengan kondisi sekarang, perusahaan itu memperpendek masa kontrak menjadi
tiga bulan saja.

Ganti pasokan lokal
Untuk meminimalisir pembengkakan beban produksi
akibat pelemahan rupiah, Putri bilang, perusahaan juga
mulai mengganti beberapa
bahan baku impor dengan
produk dalam negeri. Apalagi,
saat ini, ada beberapa investor
yang mulai menggarap sektor
hulu dengan memproduksi
beberapa bahan baku.
Sayangnya, Mustika Ratu
belum bisa melakukan substitusi pasokan kemasan dari
dalam negeri. Pasalnya, "Jumlah produsen bahan kemasan
masih lebih sedikit dari jumlah kebutuhan sehingga sulit

disubstitusi," kata Putri.
Sementara itu, Putri bilang,
hingga semester I-2013, pasar
kosmetik di dalam negeri cenderung stagnan. Tingginya inflasi disinyalir menggerus
daya beli, sehingga masyarakat lebih selektif untuk berbelanja. Alhasil, kinerja MRAT
juga ikut terkoreksi.
Selain akibat pasar yang
stagnan, Putri bilang, penurunan penjualan juga diakibatkan oleh peredaran produk
palsu dan ilegal di pasar. "Hal
itu ikut memengaruhi penjualan kami," paparnya.
Selama semester I-2013,
MRAT membukukan penjualan bersih Rp 197,66 miliar, turun 4,41% ketimbang periode
yang sama tahun lalu. Laba
bersihnya hanya mencatat Rp
10,40 miliar, turun 23% ketimbang semester I-2012.
■
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Suasana Indonesia Maritime Expo 2013 di Jakarta Convention Center, Kamis (5/9). Indonesia Maritime Expo yang ke-4
ini terdiri dari pameran dan konferensi sebagai ajang bagi pelaku industri bahari Indonesia. Pameran yang berlangsung
hingga 7 September 2013 ini mengambil tema The gateway to Indonesia's rising maritime market.
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Kenaikan Harga Jual Mobil Tak Sampai 10%
JAKARTA. Pabrikan otomotif
mulai menghitung dampak
kenaikan ongkos produksi
akibat pelemahan rupiah. Jika
beban produksi terus membengkak, tak ada pilihan lain
pabrikan otomotif harus menyesuaikan harga jual mobil.
Ketua III Gabungan Industri
Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Johnny Darmawan bilang, para produsen
mobil akan menaikkan harga
jual jika rupiah terus melemah. Besaran kenaikan harga
jual sangat tergantung pada
masing-masing perusahaan.
Johnny yang juga Presiden
Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) juga bilang, khusus
Toyota memang berencana
menyesuaikan harga jualnya.
Tapi, ia menekankan kenaik-

an harga jual Toyota tidak
akan setinggi persentase pelemahan rupiah
Harga jual mobil saat ini
masih menggunakan patokan
kurs Rp 9.500 hingga Rp 9.600
per dollar AS. "Saat ini, dollar
AS sudah mencapai Rp 11.000
lebih, artinya pelemahan rupiah sudah lebih dari 10%. Tapi,
kami tidak akan semena-mena
menaikkan harga mobil," ujar
Johnny. Artinya, walaupun
akan menaikkan harga jual,
kemungkinan besaran kenaikan harga jual mobil Toyota
kurang dari 10%.
Kini, Toyota tengah mengkaji rencana untuk menaikkan
harga jual mobil. "Kami masih
membicarakan waktu yang
tepat, bisa bulan depan atau
tiga bulan lagi," ujarnya. Sebe-

lumnya, Johnny bilang, jika
rupiah terus melemah, kemungkinan produsen mobil
bakal menyesuaikan harga
jual pada Oktober 2013.
PT Nissan Motor Indonesia

Rupiah melemah
lebih dari 10%,
tapi kenaikan
harga mobil tak
sebesar itu.
(NMI) juga tengah menyusun
strategi baru untuk mengantisipasi pembengkakan ongkos
produksi. General Manager
Marketing & Communication PT NMI Indri Hadiwidjaja

bilang kini Nissan tengah
mengevaluasi struktur biaya
dan akan menekan pos biaya
yang masih bisa diefisienkan.
"Soal kenaikan harga mobil,
kami sedang pelajari. Kami
menunggu momentum yang
tepat karena kenaikan harga
jual adalah solusi terakhir,"
katanya.
Direktur Penjualan PT Suzuki Indomobil Sales Eko Nugroho bilang, Suzuki juga tengah mengkaji rencana kenaikan harga jual mobil.
Menurutnya, "Suzuki pada
prinsipnya memonitor kondisi
pasar. Kalau yang lain belum
naik, kami tidak akan menaikkan harga jual. Semuanya
perlu pertimbangan," ujarnya.
Francisca Bertha Vistika
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Brothers Raup 70% Pangsa
Pasar Printer Tipe A3

All Brands Are Global

M

erek (atau brand) sering kali diidentikkan
sebagai produk. Konsep ini sudah kadaluwarsa.
Di era serba-luar biasa cepat,
akurat, dan transparan ini,
merek berdiri berdampingan
dengan produk. Suatu merek
mempunyai velositas dan viralitas yang tidak dimiliki
oleh produk yang bersangkutan. Produk mempunyai karakteristik yang terpisah dari
merek. Semua merek berlingkup global.
Merek-merek di era prainternet, seperti Coca-Cola,
Gillette, Campbell, Kodak,
Lipton, dan Ford, identik dengan produk. Ini bisa berakibat fatal, seperti Kodak yang
sangat erat dengan fitur kamera analog ternyata tidak
berhasil crossing over dalam
era kamera digital. Di tahun
1985, Coca-Cola memperkenalkan New Coke menggantikan Classic Coke, tapi tidak
begitu diterima konsumen.
Momentum 1985 ini merupakan milestone penting
bagi studi tentang merek (the
study of brands). Konsumen
bisa demikian loyal kepada
suatu merek, namun tidak
kepada produknya. Merek dan
produk adalah dua hal terpisah. Para marketer profesional menyadari hal ini. Merek
adalah investasi tersendiri.

Dengan merek yang kuat, produk terangkat. Dengan produk
yang baik, merek menjadi
kian kuat.
Dinamika pasar telah
menggeser peran merek sebagai pengidentifikasi produk
menjadi pembentuk mindset
tentang produk tertentu. Yang
kita perlukan adalah pembentuk mindset yang fleksibel
mengikuti zaman. Sebagaimana pasar terkadang bekerja sebagai seller’s market dan
terkadang sebagai buyer’s
market, demikian pula dinamika suatu merek.
Dalam pasar global sekarang, merek tidak bisa semata-mata memanjakan penjual
alias produsen. Kuncinya
adalah pembeli alias konsumen, bukan produk. Bagaimana kita memenuhi selera
konsumen dengan menyesuaikan produk dan merek
menjadi penentu keberhasilan bisnis.
Selain selera, suatu merek
perlu mempunyai aura yang
meningkatkan kepercayaan
dan loyalitas. Pemilik merek
sebaiknya memfokuskan merek sebagai sistem yang memberikan nilai bagi produk dan
bagi merek itu. Merek CocaCola terkait erat alias “terbelenggu” oleh produk minuman
soda berwarna gelap. Google
lebih bebas mendefinisikan

Jennie S. Bev,
Pebisnis dan Pengajar
Bermukim di California
produk mereka. Kebebasan
Google sebagai merek didapat
dari “merek yang hidup.”
“Merek yang hidup” merupakan terminologi yang penulis ciptakan bagi merekmerek yang berfokus kepada
nilai-nilai kehidupan. They
are based upon living values,
not values of a product. Google
membawa kehidupan manusia menjadi lebih cepat, lebih
tepat, lebih transparan, lebih
inovatif, lebih bergairah, lebih gembira. Bunyi “google”
dekat dengan “goggle” alias
kacamata dan “giggle” alias
tertawa ria. Tentu saja suatu
merek yang mendekati sempurna tidak hanya cantik
dari segi semantik.

Merek yang mendekati
ideal adalah merek yang meningkatkan kesadaran akan
kebutuhan sesuatu. Kesadaran akan merek membawa
produk yang bisa memenuhi
suatu kebutuhan, menciptakan kepentingan dan keinginan, dan akhirnya mendorong
untuk membeli. Suatu merek
disebut sukses apabila dengan
mendengar kata yang merepresentasikan merek itu,
muncul keinginan untuk
membeli dan memiliki.
Mendiang Steve Jobs yang
bisa disebut sebagai super
marketer mempunyai daya
magis dalam membangkitkan
keinginan membeli. iPod,
iPhone, dan iPad menjadi
kakek moyang MP3 player,
smartphone, dan komputer
tablet.
FedEx dengan hantaran
ekspres satu malam-nya juga
membangkitkan keinginan
menerima paket secepat
mungkin. BMW membangkitkan keinginan untuk mengendarai mobil sport namun
masih dengan harga terjangkau. Nike membangkitkan
keinginan untuk memakai
sepatu olah raga yang bergaya dan bisa dipakai dengan
pakaian kasual biasa.
Lantas, mengapa semua
merek berlingkup global? Pertama, batas geografis sudah

semakin kabur. Dengan sekejap, dot-com asal Indonesia
koprol.com diakuisisi oleh
Yahoo! BlackBerry didirikan
di Munich, German. Huawei
di Shenzhen, China. Globalisasi sangat erat hubungannya dengan lokalisasi dan
sebaliknya. Dengan memiliki
merek lokal yang sangat kuat,
maka pasar global merupakan konsekuensi logis.
Kedua, sebagaimana individu, suatu merek adalah
nama yang tidak pernah terbatasi oleh geografis. Merek
yang kuat tidak berubah karakteristik dalam kultur apapun. Mereka yang kuat membawa aura ketulusan, simpel,
jujur, dan gembira.
Ketiga, merek membawa
unsur-unsur kultural universal. Walaupun Batik Keris
merupakan merek batik khas
Indonesia, ia membawa unsur-unsur kultural yang ke
mana pun dibawa akan berwujud universal. Merek ini
sudah demikian dikenal dan
generik bagi peminat batik.
Akhir kata, menurut Barbara E. Kahn dari Wharton
Business School dalam Global
Brand Power, merek yang
baik adalah merek yang siap
mengglobal dengan empat pilar: sehat, berpotensi berkembang, memiliki momentum,
dan competitive advantage. ■

JAKARTA. Persaingan di pasar mesin cetak alias printer
yang cukup ketat tak membuat PT Brothers International
Sales Indonesia gentar. Produsen dan distributor printer
bermerek Brother ini justru berhasil merebut pangsa pasar
printer tipe ukuran A3 hingga 70%.
Deny Santosa, Sales and Marketing Manager Brothers
International Sales Indonesia bilang, awalnya perusahaan
menargetkan bisa menguasai pangsa pasar printer tipe
ukuran A3 yaitu MFC J2510 sebesar 50% pada tahun ini.
Tapi ternyata, "Kami berhasil menembus pangsa pasar
hingga 70%," ujarnya kepada KONTAN baru-baru ini.
Sayangnya, Deny enggan merinci berapa besar penjualan
printer tipe tinta A3 ini. Yang jelas, pada tahun lalu ratarata penjualan untuk berbagai jenis printer Brothers baik
printer tinta maupun printer laser bisa mencapai 700 unit
per bulan. Nah, untuk tahun ini, Deny berharap penjualan
printer perusahaan bisa mencapai 1.000 unit per bulan.
Seperti pebisnis di sektor lain, Brothers International
Sales Indonesia juga terkena dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Pasalnya, selama ini perusahaan mengimpor
seluruh produk yang dipasarkan di dalam negeri.
Alhasil, Deny bilang, perusahaan berencana untuk menaikkan harga produk printer yang dijual di pasar domestik.
"Kami berencana untuk menaikkan harga untuk semua jenis produk printer. Namun, besaran persentasenya belum
diputuskan," katanya. Yang jelas, Deny memastikan kenaikan harga produk printer Brother akan mulai diberlakukan pada September 2013.
Mimi Silvia
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