P&G Menimang
Pangsa Pasar
Popok Bayi
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INDUSTRI

Kami ingin menjadi perusahaan barang
konsumsi terbesar di Asia.
Dimitri Panayotopoulos,
Vice Chairman and Advisor to CEO P&G

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 6 Desember 2013

Penghargaan Langit Biru

Pabrik pertama Pampers beroperasi, P&G siap investasi lagi
Tendi Mahadi
KARAWANG. PT Procter &
Gamble (P&G) siap memproduksi popok bayi sekali pakai
bermerek Pampers di pabriknya di Indonesia yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.
Alhasil, perusahaan asal Amerika Serikat ini tak perlu
mengandalkan impor popok
dari perusahaan terafiliasinya
di negara lain.
Vice Chairman and Advisor to the Chairman and CEO
P&G, Dimitri Panayotopoulos
menyatakan, pabrik ini adalah
fasilitas produksi pertama
milik P&G di Indonesia. Dengan pabrik ini, ia yakin P&G
akan lebih mudah melakukan
penetrasi pasar Indonesia.
Sebelumnya, P&G harus
mengimpor popok bayi dari
basis produksinya di negara
lain, seperti Vietnam dan Filipina. "Kami akan berada di
Indonesia untuk tahun-tahun
ke depan, sehingga menjadi
perusahaan barang konsumsi
harian terbesar di Asia," kata
Panayotopoulos saat peresmian pabrik P&G, Kamis (5/12).
Catatan saja, pabrik milik
P&G ini dibangun sejak 2011.
Pabrik seluas 51.000 meter
persegi ini menelan investasi
sebesar US$ 100 juta.
Panayotopoulos menuturkan, langkah P&G untuk men-

dirikan pabrik popok bayi di
Indonesia tidak terlepas dari
potensi pasar di tanah air yang
besar. Asal tahu saja, angka
kelahiran di Indonesia mencapai empat juta jiwa per tahun.

Tambah Investasi
Indonesia juga menjadi satu
dari enam negara yang memiliki 17 juta bayi di bawah umur
empat tahun. Makanya, kelak
setelah pabrik ini lima tahun
beroperasi, P&G menargetkan
bisa menyuplai kebutuhan
popok untuk delapan juta bayi
di Indonesia.
Potensi yang besar inilah

yang membuat P&G berniat
menambah investasi di Indonesia sekitar US$ 100 juta dalam tiga tahun ke depan. Tapi,
Panayotopoulos enggan merinci rencana ini. "Pertumbuhan di Indonesia sangat cepat
dan kami percaya ini adalah
waktu tepat meningkatkan
investasi di sini," katanya.
P&G sudah 20 tahun memasarkan berbagai produknya di
Indonesia. Selain popok, beberapa produk P&G di Indonesia antara lain shampoo
Pantene dan Head & Shoulders, alat cukur Gillette, pelembut pakaian Downy, dan
produk kecantikan Olay. ■

Profil Protect and Gamble Co (P&G)
● Didirikan oleh William Procter dan James Gamble di Ohio, Amerika
Serikat pada tahun 1837
● Merupakan perusahaan global yang memproduksi barang konsumsi
(consumer goods)

Produk
Beauty and Grooming Segment

Household Care Segmen

Shampoo Pantene
Sikat gigi Oral B
Pembalut wanita Always
Gillette Goal
Pampers
Downy
Mr Clean
Duracell
Puffs
Bounty
Sumber: situs P&G

KONTAN/Muradi

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya (kanan) memberikan penghargaan kepada Presiden Direktur PT Honda
Prospect Motor (HPM) Tomoki Uchida (kiri) dalam acara penghargaan Program Langit Biru 2013 di Jakarta, Kamis (5/12).
Program Langit Biru merupakan gerakan menurunkan pencemaran udara dari sektor transportasi. Honda Freed dianggap
sebagai salah satu mobil yang memiliki emisi gas buang yang rendah.

■ SEMEN

Pembatasan Impor Semen Dorong Investasi
JAKARTA. Produsen semen
asing sepertinya tak lagi leluasa menjual produknya di Indonesia. Pasalnya, pemerintah
telah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 40/M-DAG/PER/8/2013
tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen. Beleid ini diyakini mampu meningkatkan investasi dari sektor
semen di dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo
Santoso bilang, selama ini,
impor semen terus meningkat
meskipun produksi semen di
dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Dengan aturan ini, Widodo
yakin, ke depan impor semen
dan clinker (semen setengah
jadi) akan semakin ketat se-

hingga tidak semua produsen
semen asing bisa menjual produknya ke Indonesia. Imbasnya, "Perusahaan yang ada
di Indonesia bisa lebih leluasa
untuk berekspansi dan menarik investor baru untuk membangun pabrik." katanya, Kamis (5/12).
Beleid yang berlaku per 1
September 2013 hingga 1 September 2017 ini antara lain
mengatur tentang impor semen putih berwarna artifisial
dan tidak dengan kode tarif
(HS) 2523.21.00.00, semen diwarnai
dengan
HS
2523.29.10.00 dan semen lain
dengan HS 2523.29.90.00.
Pembatasan impor juga dilakukan untuk semen alumina
berkode HS 2523.30.00.00, dan
semen hidrolik lainnya berko-

de HS 2523.90.00.00. Dengan
pembatasan ini, hanya importir terdaftar yang mengantongi
rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang bisa

Pembatasan
impor semen ini
berlaku
September 2013
hingga 2017.
mengajukan izin impor semen-semen tersebut ke Kementerian Perdagangan.
Sementara yang diatur dalam impor clinker adalah produk dengan HS 2523.10.10.00,
dan HS 2523.10.90.00. Hanya

importir produsen yang memiliki fasilitas produksi terintegrasi di Indonesia dan punya
rekomendasi Kemperin yang
bisa mengimpor clinker ini.
Widodo bilang, konsumsi
semen nasional yang tumbuh
pesat mendorong produsen
semen berekspansi untuk
mendongkrak kapasitas produksi. Di sisi lain, impor semen dan clinker terus meningkat dari 700.000 ton pada
2012 dan diperkirakan naik
jadi satu juta ton di 2013.
Direktur Utama PT Semen
Indonesia Tbk Dwi Soetjipto
menilai, jika pasar semen nasional disesaki semen impor,
utilisasi semen nasional terancam merosot.
Tendi Mahadi

Info Tender & Lelang

Pesan Bawah Sadar, Mistik, dan Hipnotis

P

erbedaan menyolok antara Indonesia dengan
negara-negara maju
adalah kepercayaan akan
mistik dan hipnotis. Walaupun di luar sana kedua hal
ini ada, masyarakatnya jauh
lebih rasional dan percaya
akan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan superstisi, mistik, dan hipnotis.
Jadi, ketika kinerja usaha
sedang menurun, pengelola
perusahaan melakukan konsultasi dengan bantuan seorang konsultan manajemen.
Di Indonesia, cukup banyak
pengelola perusahaan yang
malah berkonsultasi kepada
dukun alias witch doctor.
Di Amerika Serikat (AS)
dan negara-negara maju
lainnya, hipnotis merupakan
salah satu bentuk terapi psikologi yang perlu pelatihan
khusus sebagai psikologi bersertifikasi hipnotisme. Di Indonesia, siapa saja bisa belajar tentang hipnotis dan
mempraktikkannya kapan
saja bahkan untuk hal-hal
yang berhubungan dengan
pemasaran dan bisnis.
Ini sesungguhnya cukup
berbahaya, sehingga sering
kita dengar kejahatan-kejahatan yang menggunakan
modus operandi ini. Sampaisampai, di tanah air, kemampuan menghipnotis sering

kali dimispersepsikan sebagai "berilmu gaib". Padahal,
sebenarnya bukan.
Di sekolah-sekolah bisnis,
diajarkan satu bagian dari
Ilmu Perilaku Konsumen
(Consumer Behavior) yaitu
penggunaan pesan-pesan bawah sadar (subliminal messages) untuk meningkatkan pemasaran dan mendorong impulsi membeli. Ini bukanlah
hipnotisme, namun bagi
orang awam, subliminal messages sudah cukup "menghipnotis." Subliminal messages
sering dijumpai di dalam iklan-iklan dan logo-logo perusahaan.
Sebenarnya apakah "hipnotis" itu? Menurut American
Psychological Association,
hipnosis adalah suatu kerja
sama yang diawali dengan
interaksi oleh penghipnotis
dan yang dihipnotis. Hipnosis di dalam medis mempunyai nilai terapeutik dan
menurunkan rasa sakit maupun rasa gelisah yang bisa
dipakai untuk menurunkan
berat badan, menghentikan
kebiasaan merokok, dan
menghilangkan rasa sakit.
Menurut Psikolog John
Kihlstrom, hipnosis hanya
bekerja apabila yang dihipnotis bekerja sama dan menuruti kemauan penghipnotis.
Dengan kata lain, hipotesis-

Jennie Maria Xue,
Penulis Buku-Buku Bisnis
dan Pengajar di California
nya adalah apabila seseorang
yang akan dihipnotis tidak
menuruti kemauan penghipnotis, maka ia tidak bisa "terhipnotis" seratus persen. Hanya yang "setuju" alias memberikan respon positiflah
yang bisa dihipnotis.
Agreement dari yang terhipnotis merupakan pintu
masuk ke alam bawah sadar.
Jadi, dalam berbagai kasus
penipuan dengan modus operandi hipnotisme, misalnya,
hal itu hanya bisa terjadi
apabila si terhipnotis memberikan "izin masuk" kepada
penghipnotis. Berbagai bentuk agreement itu antara lain
mengiyakan, menjawab dengan sungguh-sungguh, per-

caya penuh kepada penghipnotis, keinginan untuk percaya yang besar.
Menurut teori neodisosiasi hipnotis (neodissociation
theory of hypnosis) oleh Hilgard, mereka yang terhipnotis
mengalami kesadaran diri
yang terbelah dua. Di dalam
otak terjadi dua macam aktivitas mental: kesadaran yang
mengikuti sugesti penghipnotis dan kesadaran terhipnotis
itu sendiri. Kesadaran semestinya bisa dikontrol oleh
pemiliknya, asalkan dilakukan juga dengan sadar.
Perbedaan hipnotisme
dengan memasukkan subliminal messages ke dalam logo,
ilustrasi, dan iklan tentu sangat jauh. Hipnotisme memerlukan kesadaran dan
partisipasi penuh oleh yang
terhipnotis, sedangkan subliminal messages hanyalah
usaha dari para pemasar
(marketer) untuk mempengaruhi perilaku konsumsi para
konsumen.
Bentuk-bentuknya antara
lain memasukkan simbolsimbol tersamar yang berbentuk falik, unsur-unsur seks,
dan kata-kata memotivasi
perilaku tertentu. Tujuannya
adalah pengkondisian alam
bawah sadar sehingga mempengaruhi alam sadar.
Subliminal messages dipo-

pulerkan sejak tahun 1957
hingga 1980an. Walaupun
cukup banyak marketer yang
percaya akan kejituannya
dalam "mencuci otak" para
konsumen, ternyata beberapa
studi psikologi beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa subliminal messages subjektif sifatnya dan tidak
sejitu
yang
digembar-gemborkan.
Kemampuan subliminal
messages dalam membentuk
perilaku konsumtif ternyata
hanya mitos. Terlepas dari
62% konsumen yang disurvei
yang percaya betul bahwa subliminal messages mempengaruhi perilaku mereka.
Merek-merek yang berhasil memasuki alam sadar dan
bawah sadar mempunyai
unsur-unsur subliminal yang
besar, namun bukan berarti
mereka menggunakan caracara curang untuk memenangkan perilaku membeli
dari konsumen.
Intinya adalah membangkitkan impulsi-impulsi emosional yang bisa dipupuk dengan berbagai bentuk pengkondisian dan pembentukan
kebiasaan (habit). Jadi, jauhkanlah berbagai mistik dan
cara-cara hipnotis untuk pemasaran Anda. Pupuklah kebiasaan konsumen, ini cara
yang lebih jitu.
■

Pekerjaan di Semarang

Sumber dana: APBN

■ Pekerjaan: penanganan pantai
dan rob pantai Jeruksari
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Pemali Juana
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Sungai dan Pantai I
Bidang/sub. bidang: sipil/
persungaian, rawa dan pantai
termasuk perawatannya (22012);
pelabuhan atau dermaga termasuk
perawatannya (22008)
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 6.169.000.000

■ Pekerjaan: pembangunan
dermaga penyeberangan Bakauheni
VI tahap III
Agensi: Ditjen Phb Darat (Kode
Lelang: 8386114)
Satuan kerja: Pengembangan
Transportasi SDP
Bidang/sub. bidang: sipil/pelabuhan
atau dermaga, termasuk perawatannya (22008)
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket:Rp55.323.845.000
Nilai HPS paket: Rp52.476.143.000
Sumber dana: APBN

■ Pekerjaan: perbaikan dan
pelindung tebing Sungai Comal
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Pemali Juana
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Sungai dan Pantai I
Bidang/sub. bidang: sipil/
persungaian, rawa dan pantai
termasuk perawatannya (22012)
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 2.643.750.000
■ Pekerjaan: perbaikan alur dan
pelindung tebing Sungai Cacaban
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Pemali Juana
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Sungai dan Pantai I
Bidang/sub. bidang: sipil/
persungaian, rawa dan pantai
termasuk perawatannya (22012)
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp 2.636.810.000
■ Pekerjaan: pengamanan pantai
Depok
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Pemali Juana
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Sungai dan Pantai I
Bidang/sub. bidang: sipil/
persungaian, rawa dan pantai
termasuk perawatannya (22012);
pelabuhan atau dermaga termasuk
perawatannya (22008)
Klasifikasi: kecil
Nilai HPS paket: Rp 2.341.528.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Rabu, 27 November –Rabu, 11
Desember 2013 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
Alamat panitia: Jl. Brigjend S.
Sudiarto No. 375 Semarang, Telp.
024-6723070

Pekerjaan di Kemhub
■ Pekerjaan: pembangunan
dermaga penyeberangan Merak VI
tahap III
Agensi: Ditjen Phb Darat (Kode
Lelang: 8385114)
Satuan kerja: Pengembangan
Transportasi SDP
Bidang/sub. bidang: sipil/pelabuhan
atau dermaga, termasuk perawatannya (22008)
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp
124.748.011.000
Nilai HPS paket: Rp
112.132.326.000

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Kamis, 28 November –Sabtu, 7
Desember 2013 melalui http://lpse.
dephub.go.id/eproc/

Lelang di Jakarta
■ Pekerjaan: pembangunan
rusunawa Jatinegara Barat Kota
Jakarta (Tower B)
Nama Satuan Kerja: Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan Strategis I
Bidang/sub. bidang: arsitektur/
perumahan multi hunian, termasuk
perawatannya (21002); 2.
arsitektur/ bangunan-bangunan
non perumahan lainnya, termasuk
perawatannya (21005); 3.sipil/
pekerjaan pemancangan (22201)
Klasifikasi: non kecil
Nilai HPS paket: Rp82.694.700.000
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Senin, 2 Desember –Rabu, 11
Desember 2013 melalui website:
http://www.pu.go.id/site/view/67
Alamat panitia: Jl. Cipaku V No.1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
Telp. 021-72798986

Pekerjaan di LKPP
■ Pekerjaan: pemeliharaan dan
operasional sistem informasi
manajemen spektrum
Agensi: Kementerian Komunikasi
dan Informatika (kode lelang:
1020119)
Satuan kerja: Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya/
jasa konsultasi piranti lunak,
Informatika yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket: Rp 3.604.829.472
Nilai HPS paket: Rp 3.604.829.472
Sumber dana: APBN
Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen pengadaan:
Kamis, 28 November – Rabu, 11
Desember 2013 melalui http://lpse.
lkpp.go.id/eproc/
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya

