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BOGOR. Pasar roti makin gu-
rih. Catatan Asosiasi Pengusa-
ha Bakery Indonesia (APBI), 
nilai pasar roti dan kue di In-
donesia mencapai Rp 31 trili-
un atau naik 15% daripada ta-
hun 2011 yang sebesar Rp 27 
triliun. Nah, dari total nilai 
jual tersebut, sekitar 64% ber-
asal dari industri roti.

Melihat potret bisnis yang 
menggiurkan ini, produsen 
roti PT Asa Foodenesia Abadi 
(Asa Foods) bertekad mema-
cu bisnisnya. Andreas Suran-
to, President and Chief Exe-
cutive Offi cer Asa Foods, me-
nargetkan pendapatan Asa 
Foods sebesar US$ 10 juta 
atau bisa tembus Rp 100 mili-
ar sampai akhir tahun ini. 
"Artinya, target pertumbuhan 
pendapatan bisa di atas 60% 
dari tahun lalu," katanya, pada 
acara kunjungan ke pabrik 
Asa Foods di Sentul, Bogor,  
Kamis (25/4).

Asa Foods optimistis terha-
dap target bisnisnya. Apalagi 
perusahaan ini mendapat so-
kongan modal Mitsui Global 
Investment, anak usaha Mitsui 
& Co Ltd. Perusahaan Jepang 
ini memiliki 19% saham Asa 
Foods, mulai awal tahun ini. 
Andreas yakin, kerjasama ini 
bisa menjadi modal ekspansi 
Asa Foods, baik itu dalam 
bentuk produk dan teknologi.

Tahun ini, Asa Foods belum 
menambah kapasitas mesin 
dan produksi karena produksi 
saat ini baru mencapai 30% 
dari total kapasitas terpasang. 
Asal tahu saja, Asa Foods me-

ngoperasikan tiga lini produk-
si, yaitu makanan beku (fro-
zen dough), roti tawar (fresh-
ly baked), dan brioche (muffi n 
dan roti manis). Total kapasi-
tas produksi roti tawar seba-
nyak 30.000 pak, roti manis 
sebanyak 48.000-50.000 buah, 
dan makanan beku sebanyak 
100.000 unit per hari.

Asa Foods berniat memacu 
produksi hingga 60% dari ka-
pasitas produksi tahun ini. 
"Kami belum memaksimalkan 
kapasitas produksi karena 
terkendala distribusi dan ke-
terbatasan masa kadaluarsa 
roti," kata Eddy Sutanto, Ko-
misaris Asa Foods. Sebagai 
catatan, roti buatan Asa Foods 
memiliki masa kadaluarsa tiga 
hari sampai empat hari. 

Saat ini, Asa Foods mengua-
sai di bawah 10% pangsa pasar 
roti di Tanah Air. Sebagian 
besar roti buatan Asa Foods 
dijual di Jabodetabek lewat 
gerai toko makanan Pane del 
Giorno yang dikelola PT Be-
lanja Makanan Indonesia, 
anak usaha Asa Foods. Satu 
gerai Pane del Giorno menda-
patkan pasokan dari Asa 
Foods sebanyak 1.000 roti 
siap saji per hari.

Saat ini, Pane del Giorno 
baru memiliki 17 gerai dan 
berniat menambah 43 gerai 
lagi di tahun ini. Berarti, sam-
pai akhir 2013, Asa Foods 
akan memiliki sekitar 60 unit 
gerai Pane del Giorno. "Kami 
masih fokus mengembangkan 
pasar di Jabodetabek terlebih 
dahulu," ujar Mozes Latuiha-
mallo, Chief Executive Offi cer 
Pane del Giorno.

Selain di Jawa, Asa Foods  

mulai memasarkan roti ke 
Palembang, Sumatera Selatan. 
Di Palembang, Asa Foods 
menggandeng supermarket 
Lion Superindo.

Bangun 25 pabrik
Eddy menyatakan, Asa 

Foods akan terus memperluas 
pasar ke daerah. Saat ini, per-
usahaannya sedang menyiap-
kan roadmap ekspansi.

Salah satu targetnya, dalam 
lima tahun ke depan, Asa 
Foods berencana membangun 
25 pabrik roti di seluruh Indo-

nesia. Nilai investasi bisa 
mencapai sekitar US$ 50 juta-
US$ 250 juta (Rp 485 miliar-
Rp 2,42 triliun dengan kurs 
US$ 1=Rp 9.700). Maklum, 
kebutuhan investasi satu pab-
rik berkisar US$ 2 juta-US$ 10 
juta tergantung  pada lokasi. 

Soal modal ekspansi, Asa 
Foods berniat masuk ke pasar 
saham lewat penerbitan sa-
ham perdana ke publik atau 
initial public offering (IPO) 
dalam waktu empat tahun 
mendatang. Upaya ini meru-
pakan salah satu cara mencari 
modal ekspansi bisnis.    ■

JAKARTA. Karakter konsu-
men mobil sedan yang tidak 
mau memalingkan perhatian 
ke tipe mobil lain membuat 
PT Honda Prospect Motor 
berani melansir generasi ter-
baru Honda Accord, yaitu All 
New Honda Accord.

Menurut Jonfis Fandy, Di-
rektur Pemasaran dan Purna 
Jual Honda Prospect Motor, 
pasar mobil sedan masih ada, 
meski saat ini sedang tren 
mobil serbaguna serta sport 
utility vehicle (SUV). "Tetap 
ada konsumen yang tidak bisa 
berpaling ke sedan," katanya, 
Kamis (25/4).

Generasi terbaru Accord 
membuat Honda Prospect 
berani menargetkan penjual-
an lebih tinggi ketimbang ta-
hun lalu, yakni sekitar 200 
unit per bulan. Tahun lalu, 
penjualan sedan yang masuk 

kategori medium ini rata-rata 
175 unit per bulan.

Honda membanderol harga 
Accord mulai Rp 499 juta 
sampai Rp 549 juta (on the 
road Jakarta). Dengan produk 
baru ini, Honda Prospect ber-
upaya tetap menjaga status 
penguasa pasar sedan di pasar 
domestik di atas 40%. Sampai 
Maret 2013, target tersebut 
sudah tercapai dengan me-
nguasai 40,9% pangsa pasar.

Di kuartal I-2013, Honda 
Prospect menjual 2.346 unit 
sedan dari total penjualan se-
dan nasional sebanyak 5.735 
unit. Penjualan Accord perio-
de itu sebanyak 105 unit dari 
total penjualan sedan medium 
sebanyak 1.449 unit.

Accord bakal bersaing de-
ngan All New Mazda 6 yang 
belum lama ini diluncurkan 
PT Mazda Motor Indonesia  

dan All New Camry dari Toyo-
ta yang keluar tahun lalu.

Berdasarkan data Gabung-
an Industri Kendaraan Bermo-
tor Indonesia (Gaikindo), jua-
ra di pasar sedan medium 
masih dipegang Toyota Camry 
dengan penjualan 679 unit di 
kuartal I-2013 atau menguasai 
46% pasar.

Joko Trisanyoto, Direktur 
Pemasaran PT Toyota Astra 
Motor (TAM) bilang, Toyota 
menargetkan tetap menguasai 
sekitar 50% pasar sedan medi-
um. "Target kami tetap menja-
di pemimpin pasar," katanya.
Camry punya tipe di segmen 
ini, yakni jenis hybrid yang 
baru meluncur tahun lalu. Se-
lama kuartal I-2013, Camry 
tipe hybrid sudah terjual seba-
nyak 130 unit.

Tendi Mahadi

Masih ada konsumen yang tidak bisa 
berpaling dari mobil sedan.
Jonfi s Fandy, 
Direktur Pemasaran Honda Prospect

Mitsui Masuk, Roti 
Asa Foods Membesar
PT Asa Foodenesia Abadi akan memacu kapasitas produksi dan jumlah gerai

Cindy Silviana Sukma

Meski secara Volume Kecil, 
Sedan Tetap Memiliki Pasar

■MANUFAKTUR

Kata “globalisasi” mung-
kin sudah lazim terde-
ngar. “Lokalisasi” ada-

lah kebalikan dari globalisasi 
yang bersifat internasional 
dan global. “Lokalisasi” sen-
diri merupakan kata kerja. 
Artinya, ia bukanlah antite-
sis dari globalisasi. Globali-
sasi sebagai suatu konsep 
perpindahan pengetahuan, 
ketrampilan, teknis, bahkan 
individu tetap berlangsung 
ketika lokalisasi diterapkan. 

Proses globalisasi yang 
merupakan bagian dari mo-
dernitas dunia tidak pernah 
terlepas dari proses lokalisa-
si. Namun, dalam proses lo-
kalisasi, proses globalisasi 
tidak selalu terjadi. Jadi, da-
lam globalisasi ada lokalisasi 
dan dalam lokalisasi tidak 
selalu ada globalisasi.

Lokalisasi terjadi ketika 
suatu perpindahan membu-
ahkan adaptasi ke dalam kul-
tur dan sistem masyarakat 
lokal. Adaptasi ini bisa beru-
pa adaptasi ekonomi, adapta-
si teknikal, adaptasi kultur, 
dan adaptasi bahasa. Bentuk-
bentuk adaptasi lain juga 
bisa dilakukan sepanjang tu-
juannya jelas, biasanya da-
lam bisnis bertujuan untuk 
penetrasi pasar. 

Bahasa Inggris memang 
masih merupakan bahasa 
pengantar internasional yang 

paling banyak dipakai. Na-
mun, untuk produk-produk 
yang mengandalkan hak atas 
kekayaan intelektual, seperti 
produk-produk teknologi yang 
membutuhkan penjelasan 
dalam berbagai bahasa dan 
penggunaan dalam berbagai 
kultur, ahli lokalisasi sangat 
diperlukan agar budaya bisa 
masuk tanpa bentrokan. 

Kalau globalisasi lebih 
membutuhkan business dan 
market development, lokalisa-
si membutuhkan kapital kul-
tural. Istilah ini mencakup 
kemampuan mengidentifi kasi 
keinginan-keinginan pasar 
berdasarkan prinsip-prinsip 
budaya yang spesifi k dengan 
wilayah tersebut. Semakin 
tinggi kapital kultural seseo-
rang atau suatu institusi, se-
makin besar kemungkinan 
berhasil di pasar tersebut. 

Perusahaan-perusahaan 
go global yang inovatif mem-
punyai akses para ahli di bi-
dang lokalisasi. Franchisors 
ternama, misalnya melokali-
sasikan produk, sistem, bah-
kan penyampaian pesan-pe-
san mereka demi suksesnya 
penetrasi pasar. Twitter, mi-
salnya, mempunyai 28 baha-
sa penyampaian produk. Fa-
cebook demikian juga. Walau-
pun kelihatannya sederhana 
dan tidak invasif, mereka 
mempunyai amunisi alias 

“kapital” budaya luar biasa.
Globalisasi sering diiden-

tikkan dengan perusakan bu-
daya lokal. Pada tahap globa-
lisasi sekarang, ini tidak 
perlu terjadi. Sinergi malah 
terjadi antara unsur-unsur 
modernitas dan global dengan 
unsur-unsur lokal. Hampir 
mustahil menemukan produk 
franchise yang kaku tanpa 
unsur lokalisasi. Hanya di 
Hawaii saja bisa dijumpai 
McDonald’s yang menjual 
musubi (sushi khas dengan 
daging spam) dan nenas. Ini 
membantu juga supplier ba-
han-bahan lokal.

Lokalisasi yang jelas ter-
lihat konsumen antara lain 
pengaturan fungsi multiba-

hasa setiap hardware berkelas 
internasional. Juga berbagai 
manual yang tersedia dalam 
berbagai bahasa di website 
produsen. Hotel-hotel berbin-
tang juga menyuguhkan 
menu-menu tradisional se-
tiap negara dan tempat. 

Peran lokalisasi sangat 
membantu divisi pemasaran 
dan pengembangan bisnis 
dalam menjalankan tugas-
tugas mereka. Di perusahaan-
perusahaan multinasional, 
para ahli bahasa (linguist) 
sering kali dihadirkan seba-
gai pegawai penuh atau pa-
ruh waktu. Tujuannya agar 
peralihan bahasa dan budaya 
lokal bisa lebih mulus. 

Di AS, berdasarkan survei 
konsumen, merek Toyota se-
ring kali disalahkaprahkan 
sebagai merek buatan AS. Ini 
merupakan salah satu bentuk 
keberhasilan melokalisasikan 
suatu produk dan merek. 

Spaghetti versi Italia se-
sungguhnya adalah bakmi 
yang dibawa oleh para peda-
gang dan pelayar dari China. 
Ini juga bentuk perpaduan 
kultur yang membawa unsur 
lokalisasi. Dengan kata lain, 
lokalisasi lebih dari sekedar 
menerjemahkan suatu tulis-
an atau menyadurkan suatu 
konsep ke budaya berbeda. 

Mengingat sangat jarang 
dijumpai kultur-kultur yang 

“asli,” selain di antara suku-
suku terbelakang, lokalisasi 
dan globalisasi terus-menerus 
terjadi dengan maupun tanpa 
disadari. Dalam penetrasi 
pasar, lokalisasi menentukan 
keberhasilan suatu produk 
yang mempengaruhi keun-
tungan perusahaan. 

Proses melokalisasi suatu 
konsep, program, produk, 
maupun bisnis bisa dimulai 
dengan mengenal wilayah 
dan kultur yang dituju. Imer-
si ke dalam kultur dilakukan 
dengan pengenalan multidi-
mensi, dimulai dengan tuju-
an proyek yang jelas. 

Di sini pentingnya peran 
project management yang me-
ngelola dan memadukan se-
mua unsur, sehingga sinergi 
terjadi seperti simponi yang 
manis dan magis. Juga peran 
coaching untuk kemampuan 
berkomunikasi secara uni-
versal namun memperhati-
kan unsur-unsur kultural 
yang spesifi k. 

Bertumbuh secara global 
bukan lagi suatu kemewahan, 
namun suatu kewajaran. Se-
bab, dunia sudah terkoneksi 
dengan teknologi komunikasi 
dan teknologi transportasi. 
Lokalisasi merupakan kapital 
dalam era global yang perlu 
dipertahankan agar warna-
warni dunia tetap beragam 
dan tidak membosankan.  ■

Lokal versus Global

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Gerai

Tahun Ini, Ekspor Kerajinan 
Bisa Tembus US$ 770 Juta

Clariant Membangun Pabrik 
Pigmen Pasta di Tangerang

JAKARTA. Target ekspor kerajinan asal Indonesia tahun ini 
bisa naik 10% bila dibandingkan ekspor tahun 2012. Menu-
rut Rudi Lengkong, Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan 
Produsen Kerajinan Indonesia (Asephi), karakteristik pro-
duk kerajinan Indonesia yang beragam menjadi daya tarik 
bagi pembeli asing. "Mereka tidak pernah bosan," katanya, 
Kamis (25/4).

Tahun lalu, nilai ekspor kerajinan Indonesia berada di 
kisaran US$ 700 juta, atau naik sekitar 5% dari ekspor ta-
hun 2011 yang mencapai US$ 667 juta. Nah, dengan proyek-
si di atas, ekspor kerajinan asal Indonesia tahun ini diper-
kirakan bisa tembus US$ 770 juta.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah dan asosia-
si terus menggalakkan promosi. Di antaranya, melalui ber-
bagai pameran baik di dalam maupun luar negeri, termasuk 
pameran Inacraft. Rudi menargetkan, transaksi bisnis dari 
pameran Inacraft bisa mencapai Rp 203 miliar. "Baik secara 
ritel maupun dari kontrak bisnis," katanya.

Untuk memacu ekspor kerajinan Indonesia, Direktur 
Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perin-
dustrian Euis Saedah bilang, pemerintah terus menggalak-
an kluster program satu desa satu produk atau one village 
one product (OVOP) di berbagai daerah.

Dengan langkah ini, ekspor produk kerajinan asal Indo-
nesia bisa lebih mudah menjangkau pasar. "Sebab, setiap 
daerah punya produk unggulan dan lebih mudah untuk di-
kembangkan lebih lanjut," katanya.

Tendi  Mahadi

JAKARTA. Produsen kimia khusus asal Swiss, PT Clariant 
Indonesia meningkatkan kapasitas produksi pigmen pasta 
di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari pening-
katan kapasitas produksi Clariant di dua negara selain In-
donesia, yakni China dan India.

Marco Cenisio, Senior Vice President and General Ma-
nager Business Units Pigment Clariant International Ltd 
mengatakan, untuk ekspansi di tiga negara ini, pihaknya 
menggelontorkan dana sebesar US$ 8,5 juta selama 2013. 
"Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis kami 
di China, India, dan Indonesia," kata dia dalam keterangan 
tertulis yang diterima KONTAN.

Di Indonesia, Clariant akan menanamkan modal guna 
membangun pabrik pigmen pasta di Tangerang. Dengan 
pabrik baru yang siap berproduksi September nanti, Clari-
ant berharap bisa mendongkrak kapasitas produksi pigmen 
pasta menjadi dua kali lipat.

Sayangnya, Cenisio tidak menyebutkan detail kapasitas 
produksi Clariant Indonesia. Namun sebelumnya, Hans 
Herrel, Presiden Direktur Clariant Indonesia mengatakan, 
saat ini kapasitas produksi Clariant Indonesia sudah meca-
pai sekitar 300.000 ton per tahun.

Tahun ini, menurut Hans, Clariant Indonesia menarget-
kan penjualan bisa tumbuh dua kali lipat dari pertumbuhan 
produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Hasil ini berkaca 
dari peningkatakan kinerja yang naik dua kali lipat dari 
pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2012.

Secara global, Clariant mencatatkan pendapatan sebesar 
CHF 6,038 miliar tahun lalu. Pertumbuhan penjualan di 
Indonesia ini merupakan yang tertinggi di Asia.

Tendi Mahadi
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Peluncuran Samsung Smart TV F series di Jakarta (25/4). PT Samsung Electronics Indone-
sia menghadirkan jajaran Smart TV F series sebanyak 32 model pada semester pertama 
tahun ini guna memperkuat persaingan bisnisnya di Indonesia.
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Profil PT Asa Foodesia Abadi (Asa Foods)
Berdiri tahun 2007 dan menjalin kerjasama dengan Mitsui Global 
Investment dan Danareksa Capital sejak tahun 2012

Kapasitas produksi (per hari) :
Roti tawar 30.000 pak

Roti manis 48.000-
50.000 buah

Adonan beku 
(frozen dough) 100.000 buah

Komposisi produksi :

Artisan
30%

French pastry
30%healthy bread

30%

lainnya
10%

Sumber: Asa Foods


