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JAKARTA. Permintaan kabel 
di dalam negeri pada tahun ini 
diproyeksi naik hingga 20% 
dibanding tahun lalu. Ramai-
nya proyek kelistrikan, teruta-
ma proyek pemerintah mema-
cu kenaikan permintaan. 

Tahun lalu, permintaan ka-
bel listrik mencapai 500.000 
ton. Maka, tahun ini, permin-
taan kabel kelistrikan dipre-
diksi mencapai 600.000 ton.

Ketua Umum Asosiasi Pab-
rik Kabel (Apkabel), Noval 
Jamallulail menyebut, permin-
taan kabel kelistrikan berba-
han tembaga masih mendomi-
nasi, yaitu sebesar 70%. Sisa-
nya, 30% kabel alumunium.

Noval optimis, kebutuhan 
kabel di pasar domestik masih 
akan tetap tinggi, berkat do-

rong pembangunan proyek 
kelistrikan melalui PT PLN. 
Tak hanya itu, sektor swasta 
juga berkontribusi, terutama 
permintaan kabel transmisi 
listrik di perumahan dan juga  
untuk keperluan industri.

Selain kabel kelistrikan, ke-
naikan permintaan cukup 
tinggi juga terjadi pada pro-
duk kabel optik. Proyek tele-
komunikasi antarpulau yang 
menggunakan kabel optik 
pada beberapa tahun ini cu-
kup besar.  "Konsumsi kabel 
optik bisa mencapai 4 juta 
meter per bulan," ujar Noval.

Kata Noval, dalam beberapa 
tahun ke depan, proyek-pro-
yek kelistrikan dari pemerin-
tah masih akan menjadi peno-
pang utama permintaan kabel 

di Indonesia. Soalnya, peme-
nuhan kebutuhan listrik di In-
donesia saat ini baru tereali-
sasi sekitar 70%.

Produksi lokal pun masih 
akan mampu memenuhi ke-
butuhan nasional hingga be-
berapa tahun mendatang. Se-
bab, untuk memenuhi permin-
taan pasar domestik di tahun 
ini saja, produsen kabel rata-
rata baru menggunakan 80% 
dari utilisasi produksi.

Salah satu produsen kabel, 
PT Sumi Indo Kabel Tbk pun 
telah mengerek produksi me-
reka. Tahun ini, perusahaan 
menambah kapasitas produk-
si menjadi 1.500 ton sebulan, 
dari semula 1.300 ton.

Tendi Mahadi

Kami harus terus ekspansi untuk antisipasi 
bertambahnya kebutuhan koneksi.
Irwan Djaja, Presiden Direktur PT First 
Media Tbk

JAKARTA. Indonesia terma-
suk negara yang kebutuhan 
koneksi internet dan televisi 
berbayarnya masih tumbuh 
kencang. Itulah sebabnya PT 
First Media Tbk  (KBLV) akan  
menambah jaringan ke pe-
langgan rumah (homepass) 
sekitar 300.000 sampai 400.000 
jaringan kabel digital di tahun  
2013. Dengan adanya tamba-
han tersebut, anak usaha Grup 
Lippo ini menargetkan jumlah 
sambungan digital ke pelang-
gan ritel mencapai 1,2 juta 
sampai 1,3 juta sambungan.

Irwan Djaja, Presiden Di-
rektur PT First Media Tbk 
mengatakan penambahan 
jumlah sambungan ini adalah 
salah satu langkah bisnis First 
Media di tahun ular ini. 

Dia menyebut ada dua lang-
kah  lain yang juga akan dila-
kukan selain mengembangkan 
jaringan homepass, yaitu 
memperkuat akses jaringan 
nirkabel dan memperkuat la-
yanan konten. 

"Secara industri, penetrasi 
jaringan kabel dan konten 
masih kecil, sehingga meski 
pemain baru akan bermuncul-
an, pemain lama seperti kami 
harus terus ekspansi. Pasal-
nya kebutuhan koneksi bakal 
terus ada," katanya kemarin.

Tahun ini, First Media ber-
hasil menambah sekitar 
260.000 - 270.000 sambungan 
digital ke rumah sehinggga, 
total jaringan sambungan digi-
tal sudah mencapai 930.000 
sambungan sampai saat ini.

First Media memang sangat 
berkepentingan menambah 
jaringan hingga ke rumah-ru-
mah. Pasalnya, sekitar 80% 
dari total pendapatan First 
Media sendiri berasal dari pa-
sar ritel atau rumahan atawa 
single family home. Sisanya, 
20%, berasal dari korporat.

Walaupun sambungan yang 
sudah tersedia banyak, saat 
ini, pelanggan First Media 
sendiri baru 530.000. Target-
nya, hingga akhir tahun ini 
bisa mencapai 560.000 pelang-
gan. Tahun lalu, jumlah pe-
langgan First Media baru se-
banyak 280.000.

Belanja modal tambah
Bertambahnya jumlah pe-

langgan First Media membuat 
pundi-pundi mereka mem-
bengkak. Pendapatan First 
Media di kuartal ketiga tahun 
ini tumbuh 27% dibanding pe-
riode yang sama tahun lalu 
menjadi Rp 970 miliar. 

Irwan sendiri berharap, 
pendapatan First Media sam-
pai akhir tahun ini bisa melon-
jak. "Tapi saya belum bisa 
menyebutkan angkanya," ka-
tanya. Yang jelas, mereka me-
nargetkan kenaikan jumlah 
pelanggan 30% per tahunnya.

Untuk belanja modal tahun 
depan, perusahaan ini belum 
bisa mengungkapkan secara 
pasti. Yang pasti indikasinya 
bisa tumbuh 30% dari belanja 
modal tahun ini yang sebesar 
Rp 600 miliar. "Kami masih 
membicarakan tentang target 
belanja modal dan laba tahun 
depan," ucapnya.    ■

KBLV Genjot Jaringan 
Digital Tahun Depan
Anak usaha Grup Lippo ini akan tambah jumlah jaringan digital 1,3 juta

Merlinda Riska

Berkat Proyek Kelistrikan, 
Permintaan Kabel Tumbuh 20% 

■MANUFAKTUR

MANUFAKTUR■

Desktop-PC Terkecil

KONTAN/Muradi

Pengenalan jajaran produk Lenovo IdeaCentre terbaru di Jakarta, Kamis (13/12). Lenovo 
memperkenalkan All-in One Personal Computer (PC) dan desktop-PC yang diklaim 
terkecil di dunia. Produk terbaru ini akan berada di pasaran pada awal 2013.

Pemasaran yang ditarget 
secara spesifi k dikenal 
dengan nama target 

marketing. Ini mirip tapi tak 
sama dengan niche marketing. 
Namun, niche marketing jauh 
lebih spesifi k dan memfokus-
kan ke ceruk spesifi k dari se-
buah ceruk. Adapun target 
marketing lebih umum tapi 
relevan, berbeda dengan yang 
lain, dan dipasarkan dengan 
repetisi. Saya lebih condong 
menyebut target marketing 
sebagai focused marketing. 
Namun istilah TM alias tar-
get marketing lebih populer.

Target marketing intinya 
merupakan fondasi setiap 
kegiatan perusahaan yang 
mengenali tujuan bottom line 
dengan menyamakan visi. 
Visi ini diterjemahkan seba-
gai brand dalam salah satu 
bentuk strateginya. Selain 
itu,target marketing sangat 
streamlined (fat free marke-
ting) berdasarkan profi l custo-
mer yang dituju.

Dari profil target custo-
mer, dua elemen utama yang 
harus diperhatikan adalah 
informasi selengkap menge-
nai profil customer dan ke-
mampuan Anda untuk me-
menangkan mereka. Demo-
grafi  dan psikografi  tentu bisa 
diperoleh dari polling, survei 
dan berbagai focus group. 
Namun jangan sampai terbe-

nam oleh data yang berlebih-
an. Simple is beautiful.

Selain itu, kenali apa saja 
buying motivators customer. 
Salah satu atau beberapa 
kombinasi dari kebutuhan 
akan keamanan dan keperca-
yaan, kebutuhan akan hibur-
an dan rasa excitement, kebu-
tuhan akan kemudahan, ke-
butuhan akan status dan 
dianggap penting, kebutuhan 
untuk membimbing dan men-
jaga, kebutuhan untuk mem-
perbaiki diri, dan kebutuhan 
untuk dicintai.

Bangun brand akan “fe-
eling” alias perasaan yang 
ditimbulkan dari manfaat 
atau solusi produk. Unsur 
afektif ini menjadi inti dari 
tiap branding dari target mar-
keting. Misalnya, produk A 
menimbulkan rasa bangga 
akan status dan dianggap 
penting. Branding-nya meng-
acu akan perasaan hasil ini.

Kombinasi demografi, 
psikografi  dan buying motiva-
tors memungkinkan Anda 
mensegmentasikan pasar se-
akurat mungkin. Sebagai 
ilustrasi, di AS, generasi baby 
boomers telah memasuki usia 
pensiun dan ini meningkat 
tinggi setiap tahun. Kebutuh-
an-kebutuhan baby boomers 
jelas berbeda dengan generasi 
X dan generasi Y atau disebut 
sebagai milenial. 

Generasi X biasanya me-
lek digital, namun bukan “di-
gital native” sebagaimana 
para milenial. Baby boomers 
bisa jadi sangat minim ke-
mampuan digitalnya, sehing-
ga produk untuk mencapai 
mereka lebih difokuskan lewat 
jalur-jalur non-internet.

Bahkan produk-produk 
dan jasa-jasa tertentu terfo-
kus untuk mencapai genera-
si-generasi tersebut secara 
terpisah. Di AS, misalnya se-
nior home care, misalnya, 
mulai mencapai critical mass. 
Sedangkan day care untuk 
bayi dan anak-anak praseko-
lah semakin surut mengingat 
banyaknya orang tua yang 
tidak memiliki pekerjaan, se-

hingga mereka punya waktu 
untuk menemani anak mere-
ka. Di Indonesia, dengan la-
hirnya 4 sampai 5 juta bayi 
per tahun, produk-produk 
untuk bayi dan anak-anak 
akan selalu dibutuhkan.

Jumlah pertambahan pen-
duduk yang luar biasa tinggi 
di Indonesia sendiri merupa-
kan berita baik bagi para pe-
laku ekonomi, walaupun per-
lu diingat bahwa purchasing 
power penduduk terbagi atas 
berbagai segmentasi. “Kelas 
menengah” di Indonesia ter-
masuk mereka yang hanya 
berpenghasilan IDR 2 sampai 
5 juta per bulan, walaupun 
juga mencakup mereka yang 
berpenghasilan puluhan 
hingga ratusan juta IDR.

Target marketing dengan 
“cute mascot” seperti MetLife 
dengan Snoopy, EVA Air de-
ngan Hello Kitty, dan GEICO 
dengan lizard, berkesan men-
targetkan keluarga dan anak-
anak. Namun jika diperhati-
kan dari sisi psikografi  men-
dalam, setiap individu 
mempunyai kenangan masa 
kanak-kanak dan sisi “cute” 
dari suatu produk selain 
membawa manfaat akan ke-
butuhan tertentu, juga meng-
kristalisasikan perasaan ter-
tentu dalam bentuk grafi k.

Akhir kata, untuk Web-
based targetted marketing, ke-

lihatan lebih sederhana, na-
mun ini memerlukan keta-
jaman ekstra.

Google Analytics bisa 
membantu, demikian juga 
SEO (Search Engine Optimi-
zation) keywords, namun 
target marketing planning un-
tuk produk-produk baik digi-
tal maupun non-digital perlu 
diferensiasi yang jitu. Para 
penerbit novel romans mung-
kin kelihatannya “serupa” 
namun “tidak sama.” Ada 
yang mentargetkan remaja, 
ada yang mentargetkan para 
perempuan eksekutif urban, 
dan ada yang mentargetkan 
para ibu rumah tangga ber-
usia lebih dewasa.

Perusahaan-perusahan di 
Silicon Valley-pun dapat di-
kategorikan atas dua kelom-
pok targetted customer: busi-
nesses dan consumers . 
Software buatan Microsoft, 
misalnya, mempunyai mar-
ket utama consumer indivi-
du, walaupun mereka juga 
mempunyai divisi corporate 
clients. Namun Oracle dan 
CISCO membidik pasar kor-
porat bahkan state clients, 
alias pemerintah atau nega-
ra. Untuk itu, mereka mem-
punyai divisi lobbying dan 
government affairs, selain se-
kedar public affairs belaka. 

Selamat mentargetkan 
produk dan jasa Anda.        ■

Target Marketing

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar Berbasis 
di Silicon Valley, di California

JAKARTA. Meski Mini Cooper 
baru masuk pasar Indonesia 
Desember 2011, PT BMW In-
donesia, agen tunggal Mini 
Cooper optimistis, penjualan 
mobil tersebut di tahun depan 
akan tumbuh di atas 10% .

Optimisme tersebut timbul 
karena dari awal masuk sam-
pai saat ini, Mini sudah terjual  
365 unit. Adapun penjualan 
dari Januari sampai Septem-
ber 2012 mencapai 266 unit.

Helena Abidin, Direktur 
Komunikasi Pemasaran PT 
BMW Indonesia yakin dengan 
prospek penjualan Mini tahun 

depan. Proyeksinya, penjual-
an Mini bisa tumbuh dua digit 
di tahun depan.

Apalagi di bulan April atau 
Mei 2013, BMW Indonesia ba-
kal memasukkan varian ter-
gres dari salah satu mobil le-
gendaris Inggris ini, yakni 
Mini Pacemen. "Kami optimis-
tis dengan pasar Mini tahun 
depan dengan melihat pasar 
Indonesia yang antusias de-
ngan kehadiran Mini," katanya 
kepada KONTAN kemarin.

Helena bilang, keantusiasan 
pasar Indonesia ini dibuktikan 
dengan posisi penjualan Indo-
nesia yang masuk peringkat 
kedua setelah Thailand. Pada-
hal, Mini di Thailand sudah 
masuk lebih lama dari di Indo-

nesia. Malah, penjualan Mini 
di Indonesia ini melebihi pen-
jualan di Singapura. 

Namun ia mengaku lupa 
angka penjualan Mini di Thai-
land dan Singapura. Begitu 
pula soal harga dan target 
penjualan Mini Pacemen ta-
hun depan. Namun situs Mo-
tortrend mengestimasikan 
harga mini Pacemen sekitar 
US$ 28.000.

Jentri Izhar, Head of Mini 
PT BMW Indonesia mengata-
kan Mini Cooper mereka ka-
getorikan masuk pasar mobil 
kecil premium (small premi-
um). Pertumbuhan bisnis 
pangsa mobil kecil premium 
ini cukup bertaji, yakni sekitar 
40% tahun ini. "Strategi pemi-
lihan pangsa pasar yang kami 
terapkan tergolong berhasil," 
kata dia.

Ia lantas membandingkan 
dengan pertumbuhan industri 
otomotif pada umumnya yang 
mencapai 10% per tahun. Lan-
tas pertumbuhan bisnis mobil 
kecil sekitar 18% per tahun 
dan mobil premium bisa men-
capai 87% per tahun.

Lebih lanjut Jentri menutur-
kan bahwa untuk penjualan 
Mini pada bulan November 
2012, yang terbanyak adalah 
tipe hatchback yakni seba-
nyak 56 unit. Disusul Mini 
Countryman sebanyak 20 unit 
serta Mini Cabrio yang terjual 
sekitar 13 unit. Sisanya model 
yang lainnya, seperti Mini 
Clubman, Mini Cabrio, dan 
Mini Coupe.

Harga Mini sendiri tidak 
mini. Yakni sekitar Rp 450 juta 
sampai Rp 720 juta.

Merlinda Riska

Penjualan Mini Bisa 
Di Atas 10% di 2013

Tahun depan, 
BMW Indonesia 
bakal melansir 

tipe Mini tergres 
yakni Pacemen.

MANUFAKTUR■

KONTAN/Daniel Prabowo

Pertumbuhan bisnis Mini di Indonesia tahun ini mencapai 40%.

PT LinkNet, anak usaha First Media, rupanya tidak selin-
cah sang induk dalam berekspansi usaha. Maklum, untuk 
saat ini, LinkNet masih memfokuskan diri untuk memper-
luas jaringan.

Direktur Penjualan PT LinkNet Dicky Moechtar menya-
takan bisnis broadband wireless acces (Wimax) yang Link-
Net lakoni memang belum bisa komersial lantaran masih 
tahap memperluas jaringan. Saat ini, jumlah pelanggan 
Wimax LinkNet baru 11.000 pelanggan. "Untuk saat ini 
kami fokus memperluas cakupan dan memperkuat layan-
an," katanya.

LinkNet sendiri sudah mendapat lisensi menjalankan 
Wimax di Jadebotabek, Banten, dan Sumatra bagian Utara.  
Sepanjang tahun ini, LinkNet menargetkan bisa memba-
ngun 1.000 menara base transceiver station (BTS) di seki-
tar Jakarta.

Adapun untuk jaringan kabel internet, LinkNet bakal 
fokus di Jakarta. Pasalnya, sekitar 40% pelanggan LinkNet 
ada di ibukota. Sisanya di Surabaya dan Bali.

LinkNet Bakal Fokus 
Perluas Jaringan Internet

Kinerja First Media (KBLV)
Q3 2012 Q3 2011 2011 2010

Pendapatan  970,27  750,15  1.040  832,58 
Laba  55,56  1,5  3,59  41,93 
dalam miliar rupiah Sumber : First Media dan RTI

Anak Usaha First Media:
1. PT Link Net: perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa 

internet.
2. PT First Media Production dan PT First Media News: perusahaan 

baru di bidang fi lm dan video.
Jenis Layanan:

- Internet: FastNet (FastNet Kids, FastNet 20 mbps)
- TV kabel: Firstmedia (Homecable Family Plus, First HD Channels in 

Indonesia)
- layanan internet nirkabel wimax: dikenal dengan merk dagang 

layanan Sitra


