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Kata Pengantar 

 

  Dengan ucapan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, laporan yang 

berjudul "Market Brief Bir" telah selesai disusun. Laporan ini memberikan 

gambaran potensi pasar produk bir di Jepang dengan mengacu pada "Outline 

Market Brief" yang telah ditetapkan. 

  Adapun latar belakang dibuatnya laporan ini adalah adanya dinamika 

perkembangan pasar dimana tingkat persaingan diantara negara-negara 

pengekspor menjadi semakin kompetitif. Oleh karena itu, agar Indonesia dapat 

meningkatkan daya saing ekspor produk non-migas khususnya produk bir ke 

pasar Jepang, maka diperlukan informasi terkini antara lain potensi, peluang dan 

strategi sertainformasi penting lainnya. 

  Semoga laporan market brief ini dapat bermanfaat bagi para pemangku 

kepentingan, pelaku usaha dan eksportir pemula serta pihak terkait dalam 

menentukan strategi pemasaran dan pengambilan kebijakan terkait dengan 

peningkatan ekspor produk bir ke pasar Jepang.  

  

        Tokyo, Januari 2013 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pemilihan Produk 

   Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak 

pebisnis ataupun professional Jepang yang takut ditugaskan ke Indonesia. 

Permasalahannya sederhana, mereka mengidentikkan Indonesia dengan Saudi 

Arabia sehingga tidak mungkin mendapatkan kebebasan menikmati minuman 

beralkohol. 

      Masyarakat Jepang memang tidak dapat dipisahkan dengan sake 

(minuman beralkohol). Nihon shu (sake Jepang), mulai dikenal semenjak abad 8 

M pada saat periode Nara, akan tetapi konsumsi alkohol hanya diperuntukkan 

sebagai sajian saat memperingati Tahun Baru, pernikahan dan sebagai 

ungkapan rasa syukur dalam tradisi Shinto, hingga setiap daerah memiliki sendiri 

produk sake-nya. 

      Konsumsi sake semakin meluas semenjak dibukanya hubungan 

perdagangan antara Jepang dan Eropa pada abad 16. Kemudian pada periode 

Edo, Belanda mendirikan “Beer Hall” yang dimaksudkan sebagai tempat 

persinggahan bagi para pelaut Eropa di Jepang.  

      Begitu dekatnya antara budaya Jepang dan sake, membuat negara ini 

tidak menemui kesulitan dalam menemukan konsumen. Bahkan promosi bagi 

produk sake dilakukan melalui kartun atau animasi, meskipun mereka mencoba 

menutupi identitasnya untuk menghindari hak cipta dengan mengubah sedikit 

nama produk seperti “Kirin” menjadi “Krin” ataupun “Sapporo” menjadi “Saporo.” 

 

 



                                                            [Market Brief Atdag Tokyo 1/2013] 

        5 

1.2 Profil Jepang  

      Jepang adalah negara kepulauan yang juga memiliki julukan sebagai 

negara Matahari Terbit dan negeri Sakura. Jepang yang beribukota di Tokyo 

merupakan negara industri dengan GDP terbesar ke-3 setelah Amerika Serikat 

dan China. Sistem pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional dengan 

sistem parlementer, dengan kaisar (tennō heika) sebagai kepala negara, dan 

perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. 

Parlemen di Jepang terdiri dari dua majelis: Majelis Rendah Jepang (House of 

Representatives) dan Majelis Tinggi Jepang (House of Councillors). 

      Menurut Geospatial Information Authority of Japan, luas negara Jepang 

yang berpenduduk 126 juta (menurut sensus tahun 2012) ini adalah sebesar 

377.959 2km . Jepang memiliki   6.800 pulau, dengan 4 pulau terbesar yaitu 

Hokkaidō, Honshū, Shikoku, dan Kyūshū. Jepang secara geografis terletak di 

kawasan Asia timur yang terpisah dari benua Asia, dan berada di sebelah barat 

Samudera Pasifik. Adapun batas-batas negara Jepang adalah sebagai berikut: 

utara adalah Laut Okhotsk, timur adalah Samudera Pasifik, selatan adalah Laut 

Cina timur dan Laut Filipina, dan barat adalah Laut Jepang dan Selat Korea. 

Secara keseluruhan, Jepang mempunyai iklim muson laut sedang.  

      Jepang memiliki mata uang Yen (¥). Kegiatan ekonomi utama Jepang 

adalah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, perhubungan, dan 

perdagangan. Rasio swasembada pangan di Jepang adalah 40%, sehingga 

Jepang sangat tergantung pada impor bahan makanan dari luar negeri. Kota-kota 

perdagangan utama di Jepang adalah Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Tokyo adalah 

kota perdagangan terbesar di dunia, dengan GDP lebih dari US$ 1 triliun. 
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BAB II 

POTENSI PASAR JEPANG 

2.1 Produksi Bir Dunia 

       Pertumbuhan konsumsi bir dunia, lebih banyak ditopang oleh karena 

pesatnya pembangunan ekonomi di Asia, hingga meskipun di Eropa terjadi 

penurunan, secara akumulatif produksi bir dunia justru mengalami peningkatan. 

Tabel  2.1 Produksi Bir Dunia 

 
http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2012/0808_01.html 

 *Volume produksi di jepang adalah kombinasi , low-malt beer, and no-malt beer. 

 **Angka bisa berubah setiap saat. 

 

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2012/0808_01.html
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Ulasan: 

 Produksi bir di Brazil tumbuh 3,4 % pada tahun 2011 dibanding tahun 

sebelumnya atau tumbuh 18,2 % dibanding 2009. 

 Produksi bir Cina mengalami peningkatan dengan menguasai 25.4% in 2011 

market share untuk pertama kalinya. Menempatkannya sebagai negara 

produsen bir terbesar di dunia. 

 Produksi bir di Amerika mengalami penurunan 1,5 % year-on-year, yang 

disebabkan karena melesunya ekonomi negara tersebut. 

 Produksi bir di Rusia mengalami penurunan karena kenaikan pajak yang 

diterapkan mulai tahun 20120.  

 Posisi Jepang tetap dari tahu sebelumnya, meskipun mengalami penurunan 

produksi 3,8 % akibat bencana alam. 

 

Tabel 2.2 Produksi Bir Per Wilayah 

Produksi bir, Year-on-Year Change, and Production Share by Region 

 

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2012/0808_01.html 
       *Produksi bir Jepang merupakan kombinasi bir, low-malt beer, and no-malt beer. 

       **Angka berubah setiap saat. 

 

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2012/0808_01.html
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Gambar 2.1 Grafik Produksi Bir Per Wilayah 

.  

Grafik Global Beer Production by Region (%) in 2011 

Ulasan: 

 Peningkatan produksi bir year on year di setiap wilayah pada tahun 2011 

kecuali Amerika Utara. 

 Produksi Bir Asia 2011 mengalami peningkatan tajam  8.6%, menempatkan 

nya sebagai wilayah pemroduksi terbesar di dunia, dan China, India, and 

Vietnam menikmati keuntungan peningkatan year-on-year increases of 

10.7%, 18.6%, dan 4.9%.  

 Amerika Latin mengalami peningkatan 9%. 

 Produksi bir Eropa mengalami peningkatan 0.2%, setelah sempat mengalami 

penurunan pada tahun sebelumnya. 
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2.2 Konsumsi Bir 

Tabel 2.3 Konsumsi Bir Dunia Berdasarkan Negara 

 

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2011/1221_01.html 

Note: Konsumsi volume bir Jepang adalah kombinasi bir, low-malt bir, and no-malt bir. 

 

Keterangan:  

 China menempatkan diri sebagai negara pengkonsumsi bir terbesar dengan 

kenaikan 5.9% per tahun pada tahun 2010. Pertumbuhan konsumsi bir yang 

cepat berkaitan dengan melesatnya pertumbuhan ekonomi di negara itu. 

 

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2011/1221_01.html
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 Di Brazil, konsumsi ber Naik sebesar 16.0% in 2010 dibanding tahun yang 

sama disebabkan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi. Juga 

gencarnya pemberian sponsor bir dalam tayangan sepak bola dunia. 

 Meskipun konsumsi bir di India tidak begitu besar, tetapi terjadi peningkatan 

volume berkaitan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, juga 

diproduksinya bir luar negeri di India menjadikan negara ini memperoleh 

angka kenaikan 17,0 % pada tahun 2010 dibanding tahun sebelumnya.  

 Konsumsi bir di Russia mengalami penurunan 6.2% in 2010 dibanding tahun 

yang sama di sebabkan oleh meningkatnya pajak dan stagnannya 

pertumbuhan ekonomi. in 2010. 

 Japan menempati posisi yang sama dalam konsumsi bir, meski mengalami 

penurunan 2.8% dibanding tahun 2009, yang di sebabkan karena adanya 

perubahan selera konsumen. 

Tabel 2.4 Konsumsi Bir Per Wilayah 

 

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2011/1221_01.html 
Catatan: Konsumsi volume bir di Jepang adalah kombinasi bir, low-malt beer,  
        dan no-malt beer. 

 

 

 

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2011/1221_01.html
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Gambar 2.2 Grafik Konsumsi Bir Per wilayah 

 

Ulasan: 

 Pertumbuhan konsumsi bir di Asia di dorong oleh peningkatan konsumsi bir 

di Cina, Vietnam, India yang mengalami kenaikan 5.9%, 15.0%, dan17.0%, 

dibanding 2009.  

 Europe mengalami penurunan , 2.4% lebih kecil dari konsumsi pada tahun 

2009;  kecuali Ukraina yang mengalami peningkatan konsumsi 5.5% 

dibanding tahun sebelumnya. Penurunan konsumsi bir di Eropa tidak dapat 

dilepaskan dari penurunan konsimsi di Rusia hingga 6.2% pada tahun 2010 

dibanding tahun sebelumnya. 

 Di Latin America, konsumsi bir 2010 meningkat  6.5% dibanding tahun 

sebelumnya peningkatan ini berkat naiknya konsumsi bir di Brazil sebesar  

16.0% in Brazil. 

 

2.3 Bir di Pasar Jepang 

      Konsumen Bir di Jepang terbagi dalam tiga kategori, yaitu National brand 

beer, Local brand craft beer dan Imported beer. 

1) National brand beer market, 

      Industri Bir Jepang, di dominasi oleh empat produk perusahaan besar 

seperti Asahi, Kirin Sapporo dan Suntory yang memproduksi bir berwarna emas  
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menyala dengan kadar alcohol sebesar 5.0% ABV. Sejak tahun 1950 omset 

keempat perusahaan ini mengalami peningkatan, terutama padatahun 1994, 

namun kemudian mengalami penurunan seiring dengan melesunya ekonomi 

Jepang. Konsumen lebih tertarik dengan “Happoshu.” 

2) Local brand craft beer  

      Bir produk lokal atau yang lebih dikenal dengan “ji-biiru” meskipun dalam 

beredar dalam skala kecil namun terlihat mengalami peningkatan. Produk ji-biiru 

lebih bervariatif, dibanding perusahaan besar yang hanya mengandalkan “light  

lager”, mereka memproduksi Pale Ales, IPAs, Brown Ales, Stouts, Porters, Old 

Ales, Barley Wines, Belgian Wits, Kolsches, Dusseldorfer Alts, South German 

Style Weizens/Weiss biers, German/Bohemian Pilsners, Munchener Helles, 

Munchener Dunkels, German Schwartz Beers, German Bocks, Doppel Bocks, 

juga bir dengan rasa buah. Dalam hal rasa, bir lokal sangat dinamis: hoppy or 

malty, spicy or fruity, bitter or sweet, light body or full body, low alcoholic or high 

alcoholic, dsb.  

      Produksi Bir di Jepang mendekati 50 % dari peredaran sake , meskipun 

sempat terjadi penurunan market share dari produk perusahaan besar, namun 

posisinya digantikan oleh bir lokal. Menguatnya animo masyarakat terhadap 

ji-biiru dapat dilihat dari besarnya jumlah pengunjung festival  yang diadakan 

oleh The Japan Craft Beer Association 2010 sebanyak 20,000, meningkat  500 

orang dari jumlah pengunjung di tahun sebelumnya. 

 

Nama-nama Ji-Biiru 

 Taisetsu Ji Bīru 大雪地ビール (Asahikawa, Hokkaido) Winner of many awards 

including the Japan Beer Grand Prix  
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 Furano Ji Bakushu 富良野地麦酒 (Furano, Hokkaido)  

 Okhotsk Bīru オホーツクビール (Kitami, Hokkaido)  

 Tokachi Bīru 十勝ビール (Obihiro, Hokkaido)  

 Otaru Bīru 小樽ビール (Otaru, Hokkaido)  

 Kamui Bīru カムイビール (Iwamizawa, Hokkaido)  

 Onuma Bīru 大沼ビール (Nanae, Hokkaido)  

 Hakodate Bīru はこだてビール (Hakodate, Hokkaido)  

 Tazawako Bīru 田沢湖ビール (Senboku, Akita) The first microbrew in Akita 

Prefecture  

 Ginga Kogen Bīru 銀河高原ビール (Nishiwaga, Iwate)  

 Miyamori Bīru みやもりビール (Miyamori village, Iwate)  

 Echigo Bīru エチゴビール( Niigata, Niigata)  

 Nasu Kogen Bīru 那須高原ビール (Nasu, Tochigi)  

 Hitachino Nest Bīru 常陸野ネストビール (Naka, Ibaraki)  

 Sankt Gallen Brewing サンクトガーレン有限会社 (Atsugi, Kanagawa)  

 Gotenba Kogen Bīru 御殿場高原ビール (Gotenba, Shizuoka)  

 Baird Brewing Company 合資会社ベアードブルーイング (Numazu, Shizuoka)  

 Yo-ho Brewing ヤッホー・ブルーイング (Karuizawa, Nagano) Makers of award 

winning Yona Yona Ale  

 Nagahama Roman Bīru 長浜浪漫ビール (Nagahama, Shiga)  

 Minoh Brewery 箕面ブリュワリー (Minoh, Osaka)  

 Awaji Bīru あわぢビール (Awaji-shima, Hyogo)  

 Rokko Biru 六甲ビール (Kobe, Hyogo)  

 Doppo 独歩（Okayama City, Okayama）  

 Daisen G Bīru 大山 G ビール (Hōki, Tottori)  

 Hideji Bīru ひでじビール (Nobeoka, Miyazaki)  
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 Zumona Bīru ズモナビール (Tono, Iwate)  

3) Imported beer. 

       Impor beer di Jepang kebanyakan berasal dari Australia, Ireland 

(Guiness), Mexico and Belanda (Heineken). Fenomena ini tidak dapat dilepaskan 

dari adanya hubungan yang erat antara bir import dengan bir produksi Jepang, 

guiness yang berafiliasi dengan sapporo dan Heineken yang berafiliasi dengan 

kirin.  

       Profile konsumen penggemar bir impor ini terbagi menjadi tiga alasan; 

Pertama karena mereka pernah mendatangi negeri asal bir, kedua mereka yang 

beranggapan bahwa bir import lebih prestisius. Ketiga, lebih karena rasa. 

Kebanyakan konsumen tidak lagi menghiraukan besar kecilnya harga yang harus 

mereka keluarkan.. 
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2.4 Regulasi Impor Bir di Negara Akreditasi 

Gambar 2.3 Diagram tata cara mengimpor makanan / minuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan) 
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Keterangan： 

      Untuk importer pemula, sebelum pengkapalan, diperlukan konsultasi dari 

the Ministry of Health, Labor, and Welfare dengan memberikan contoh pada 

petugas MHLW .Atau dapat juga melakukan pengecekkan sampel di 

laboratorium negara lain yang telah mendapatkan izin dari  MHLW Jepang. 

Setelah selesai pengecekan, importer harus melengkapi semua dokumen yang 

diperlukan untuk arrival cargo. 

      Saat barang sampai, importir harus menyerahkan “Notification Form for 

Importation of Foods.” yang bisa didapatkan secara online dengan melakukan 

registrasi ke MHLW. 

      Dokumen yang diperlukan akan diuji oleh inspector di tempat karantina, 

bila tidak diperlukan makan importer akan diberikan Certificate of Notification, 

yang mengizinkan customs clearance dan distribusi domestik. 

      Bila pemeriksaan diperlukan maka dilakukan (a) inspeksi administrasi 

(Monitoring Inspection) di tempat karantina atau (b) di tempat lain yang telah 

disetujui. Bila tidak mendapatkan persetujuan maka importir harus memulangkan 

kargo.  

Pelabelan1 

      Minimum besar huruf yang harus digunakan pada label adalah 8 font. 

Label harud menunjukkan semua informasi dalam bahasa jepang, seperti: 

 Nama Produk 

 Kata “Imported” dan Negara Asal 

 Nama/alamat importir 

 Bahan,bahan utama beserta beratnya. 

                                                   
1 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1.html). 

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1.html
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm
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 Bahan tambahan  beserta beratnya selain yang tercantum pada bahan utama 

 Kadar alkohol 

 Isi (dalam liter atau mililiter) 

 Berat bersih (dalam metrik) 

 “Best before” date 

 Method of use, storage instructions, atau persiapan, (Sesuai ketentuan  

Minister of Health, Labor, and Welfare, ataupun bila ada keraguan). 

 Label pencegahan konsumsi  ( Misal, pelarangan konsumsi alkohol bagi 

mereka yang berusia di bawah 20 tahun dsb) 

 

Gambar 2.4 Contoh Label pada Botol 
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Gambar 2.5 Contoh Label pada Botol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Pemasaran & Pengiklanan 

      Di Jepang, beer dapat juga di jual di Vending Machines, selain di 

tempat-tempat konvensional seperti super market, restauran, bar dsb. Bahkan 

ada pula monitor kecil yang terinstal pada vending machines yang berisi iklan 

produk bir sama seperti yang mereka iklankan di televisi maupun radio.  
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      Jepang memang memiliki hukum yang liberal menyangkut pemasaran bir, 

meskipun demikian Jepang juga menerapkan hukuman yang tegas bagi 

pengkonsumsi alkohol yang mengendarai mobil. 

Gambar 2.6 Vending Machine 

         

      Untuk mencegah penggunaan oleh konsumen di bawah umur, pemerintah 

Jepang menerapkan beberapa kebijakan yaitu : 

(1) Isi 

Isi iklan harus sesuai dengan ketentuan National Tax Agency's terutama untuk 

"Standard on Expression to Prevent Underage Drinking." Seperti mencantumkan 

kalimat: "Underage drinking is prohibited by applicable laws," "Alcoholic 

beverages may be consumed by those aged 20 and over," and "Alcohol is for 

those who have turned 20 years old." 
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(2) Keharusan untuk menulis peringatan pada  

A. Mass Media 

Seperti televisi, radio, Internet, koran, majalah, poster dan brosur. 

B. Font size of text 

Pesan harus dapat mudah dibaca dengan ketentuan 

(A) Koran: Ukuran huruf 14 points untuk iklan 5 atau lebih dan 10.5 points untuk 

ukuran 3,5-kurang dari 5 kolom. 

(B) Majalah: 14 points utuk iklan ukuran B5atau lebih dan 10.5 points untuk B5 1/2 

– di bawah B5. 

(C) Posters: 20 points  untuk  ukuran B3 atau lebih dan 14 point bila kurang dari 

B3. Akan tetapi besar kecilnya huruf harus disesuaikan untuk pemasangan di 

fasilitas umum seperti stasiun. 

 (D) Television 

Airtime duration : 

(a) commercials up to 15 detik: min 1.5 detik 

(b) commercials l 15 - 30 detik: min 1.75 detik 

(c) commercials melebihi 30 detik: min 2.0 seconds 

(E) Internet: Disesuakan dengan tempat yang tersedia 

(F) Flyers: 14 points untuk ukuran B5 ke atas dan 10.5 points untuku B5 1/2 to under 

B5. 

C. Fonts etc. 

(A) Huruf harus jelas dan dapat dibaca. 

(B) Pesan peringatan harus ditampilkan menonjol. 
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(C) Untuk Iklan di televisi: 

a. Pada prinsipnya, peringatan melarang peminum di bawah umur ditempatkan 

pada akhir iklan. Bila ditengah harus jelas (contoh dengan menggunakan outlined 

typography, etc.). 

b. Penggunaan pesan yang panjang "Underage drinking is prohibited by applicable 

laws" 

harus dihindari. 

(D) Untuk pengiklanan di radio, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pada prinsipnya, peringatan dilakukan pada akhir pengiklanan. Akan tetapi, 

bila pengiklanannya terlalu singkat maka dapat diabaikan. 

b. Peringatan harus disiarkan dalam suara yang keras.. 

(E) Pengiklanan melalui radio dan televisi dapat dilakukan bila 70% dari pemirsa 

adalah dewasa. 

D. Penghilangan pesan peringatan 

Pesan peringatan dapat dihilangkan bila ditujukan untuk segmen pasar permitaan 

pengobatan, ataupun bar dan restaurant kelas atas. 

 

2.6 Hambatan lainnya  

      Hambatan yang terbesar berasal dari kepercayaan masyaraka Jepang 

pada setiap produk baru yang diluncurkan, kesuksesan tidak akan pernah diraih 

dalam semalam. 
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BAB III 

PELUANG DAN STRATEGI 

      Bir Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk merebut 

pangsa pasar Jepang. Hingga saat ini hanya Bir Bintang dan sedikit Bali Hai yang 

beredar di pasaran Jepang. Padahal Indonesia juga memiliki nama besar merek 

bir lain seperti bir Anker. 

3.1 Kelebihan Produk Indonesia. 

      Setidaknya ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh bir Indonesia untuk 

dapat berkibar di pasaran Jepang. Pertama, Indonesia memiliki beberapa produk 

bir yang berhubungan erat dengan produsen bir internasional yang telah banyak 

dikenal, seperti bir bintang yang berafiliasi dengan Heineken dan kirin, ada juga 

Anker Bir yang berafiliasi dengan Carlsberg dan San Miguel.  

      Kedua, kesuksesan di pasaran. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) 

pada 2011 mencatatkan realisasi omzet penjualan senilai Rp1,7 triliun atau 

menguasai 70% dari total penjualan bir di Indonesia2 . Bahkan Bir bintang 

menunjukkan kejayaannya dengan merebut medali emas atau the “Oscar of the 

Brewing Industry” dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh the Brewing 

Industry International Awards 2011 di London, mengalahkan 100 pesaingnya3. 

Kemenangan bir bintang ini sangat luar biasa mengingat untuk pertama kalinya 

konsumen juga diberi hak untuk memilih 

 

 

 

                                                   
2 http://www.imq21.com/news/read/47496/20120111/170055 

3 http://www.brewingawards.org/prevawards_10_10_previousawards.html?yr=2011 

http://www.imq21.com/news/read/47496/20120111/170055
http://www.brewingawards.org/prevawards_10_10_previousawards.html?yr=2011
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      Sebelumnya bir bintang juga berhasil merebut medali emas periode 1981 

– 1986 Bintang dan memenangkan 6 medali emas dari Monde Selection, yang 

dikenal sebagai International Institute for Quality Selection. 

      Dalam rangking bir impor yang dirilis oleh salah satu lembaga survei 

swasta Bir Bintang menduduki posisi 11 besar, satu point lebih tinggi dari 

Guinness ! Posisi ini sekaligus menunjukkan keperkasaan Bir Bintang atas 

produk Bir Bintang Asia Tenggara, yang tidak masuk dalam 20 Besar. Ranking 

pertama diduduki oleh Heineken, ayah kandung Bir Bintang.4 

      Peluang besar akan menjadi milirik bir bintang bila, produsen minuman 

beralkohol asal Belanda, Heineken NV, membeli saham pengendali produsen bir 

terbesar Asia, Asia Pacific Breweries Ltd (APB). Di Indonesia, Asia Breweries 

merupakan pemilik 75,1 persen saham PT Multi Bintang Indonesia Tbk, produsen 

bir merek Bintang. Karena itu Heineken berkeras  menguasai saham Asia 

Breweries. Asia merupakan pasar penting bagi Heineken. Di mana pada kuartal I 

2012 pasar Asia tumbuh 8 persen. Angka itu signifikan di tengah menurunnya 

pasar bir tradisional di Eropa. Heineken berniat menambah kepemilikan 40 

persen senilai US$ 5,1 miliar dari saham Asia Breweries yang dimiliki Fraser and 

Neave, sehingga kepemilikan sahamnya menjadi 82 persen. Sebelumnya 

Heineken telah menguasai 42 persen saham Asia Breweries5.  

 

 

 

                                                   
4 http://www.coneco.net/masterranking/05011060.html 

5 http://id.berita.yahoo.com/beli-bir-bintang-heineken-incar-pasar-asia-131048887 

 

 

 

http://www.coneco.net/masterranking/05011060.html
http://id.berita.yahoo.com/beli-bir-bintang-heineken-incar-pasar-asia-131048887
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     Penguasa pasar berikutnya adalah Anker Bir, yang memasuki bir oleh PT 

Delta Djakarta yang mencatatkan laba bersih Rp 102,64 miliar di semester I-2012, 

naik 45,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 70,6 miliar. Laba 

tumbuh didukung naiknya omzet.Seperti dikutip dari laporan kinerja keuangan 

perseroan semester I-2012, Selasa (31/7/2012), penjualan produsen Anker Bir 

tersebut tumbuh dari Rp 651,8 miliar di enam bulan pertama tahun lalu menjadi 

Rp 849,7 miliar tahun ini.Cukai bir dan pajak penjualan juga ikut naik di paruh 

pertama tahun ini, menjadi Rp 500,3 miliar dari sebelumnya Rp 385,3 miliar. 

Setelah dipotong, penjualan bersih perseroan tercatat Rp 349,39 miliar, lebih 

tinggi dari sebelumnya Rp 266,48 miliar. Dengan demikian, perseroan mencatat 

laba sebelum pajak Rp 140 miliar dari sebelumnya Rp 98 miliar. Hari ini saham 

DLTA sama sekali tak berubah dan belum diperdagangkan di level Rp 190.500 

per lembar. 

3.2 Strategi Pemasaran 

      Pemasaran sebuah produk, tidak hanya mengandalkan nama besar. 

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, setidaknya diperlukan 

keperdulian pada proses pembuatan, penjualan dan menjaga kualitas. 

Semuanya harus dilakukan sebagai bagian yang dalam menjalin komunikasi 

dengan konsumen. 

      Kesehatan, adalah isyu yang paling penting apalagi menyangkut 

pemasaran di Jepang, bir tidak hanya mengandalkan rasa, lebih dari itu 

keseimbangan antara alcohol dan keseimbangan zat yang menyehatkan 

sangatlah penting untuk difikirkan. Setidaknya harus memiliki sebuah layanan 

kesehatan yang mampu memberikan informasi detail pada konsumen. Sebagian 

besar konsumen percaya akan efek negative bir pada kesehatan, padahal bir  
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juga mengandung protein dan vitamin. 

    Sayangnya, kesuksesan menembus pasaran Jepang tidaklah, butuh 

kesabaran dan modal besar. Konsumen Jepang sangat menyukai produk-produk 

baru sebagai pembanding untuk produk lama. Akan tetapi, konsumen Jepang 

sangat setia pada produk lama, butuh bertahun-tahun untuk membuat konsumen 

menyukai sebuah produk baru. 

       Pesatnya pembangunan ekonomi Indonesia dapat menjadi batu loncatan 

untuk sales dan marketing. Para penggemar bir Indonesia, didominasi oleh 

sebagian besar mereka yang pernah ke Indonesia, akan tetapi bisa juga 

pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga pemerintahan di Jepang turut 

mempromosikan produk-produk bir Indonesia dengan menyuguhkan 

keanekaragaman bir yang di miliki Indonesia dalam setiap acara yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan mempromosikan bir Indonesia, tidak 

hanya membuka peluang bisnis penjualan bir tetapi juga mengubah pandangan 

pebisnis Jepang tentang Indonesia yang merupakan negara berpenduduk 

mayoritas Islam. 
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BAB IV  INFORMASI PENTING 

1. Perwakilan Jepang di Indonesia  

Kedutaan Besar Jepang di Jakarta 

Duta Besar: Mr. Yoshinori Katori 

Jl. M.H. Thamrin Kav.24, Jakarta Pusat 10350, Indonesia 

Phone: (021) 3192-4308 

Fax: (021) 3192-5460 

Website: www.id.emb-japan.go.jp 

 

Kantor Konsuler Jepang di Makassar 

Kepala Kantor Konsuler: Mr. Shingo Higashimoto 

Jl. Jenderal Sudirman No.31, Makassar, Indonesia 

Phone: (0411) 871-030, 872-323 

Fax: (0411) 853-946 

 

Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya 

Konsul Jenderal: Mr. Noboru Nomura 

Jl. Sumatera No. 93, Surabaya, Indonesia 

Phone : (031) 503-0008 

Fax : (031) 503-0037, 502-3007   

Website : www.surabaya.id.emb-japan.go.jp 

 

Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar 

Konsul Jenderal: Mr. Minoru Shirota 

Jl. Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia 

Phone : (0361) 227-628 

Fax : (0361) 265-066 

Website : www.denpasar.id.emb-japan.go.jp 

 

Konsulat Jenderal Jepang di Medan 

Konsul Jenderal: Mr. Yūji Hamada 

Wisma BII, 5th floor 

Jl. Pangeran Diponegoro No. 18, Medan, Sumatera Utara, Indonesia 

Phone : (061) 457-5193 

Fax : (061) 457-4560 

Website : www.medan.id.emb-japan.go.jp 

http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/
http://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/
http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/
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2. Kamar Dagang Jepang 

 

The Tokyo Chamber of Commerce & Industry 

Head Office: 3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 

Phone: +81-3-3283-7523 

Fax: +81-3-3216-6497 

Website: www.tokyo-cci.or.jp 

 

3. Asosiasi Terkait Produk Bir di Jepang 

 

Japan Wines and Spirits Importers Association 

Daichi Tentoku Bldg., 1-13-5 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001  

Tel: (011-81-03) 3503-6505 

Fax: (011-81-03) 3503-6504 

 

4. Daftar Pameran Terkait Produk Bir di Jepang 

 

FOODEX 

Website: www3.jma.or.jp/foodex 

Phone: +81-3-3434-3453 

 

Gourmet & Dining Style Show 

Website: www.gourmetdiningstyleshow.com 

Phone: +81-3-3843-9850 

 

International Hotel & Restaurant Show 

Website: www.jma.or.jp/hcj 

Phone: +81-3-3434-1377 

 

International Food Expo UTAGE in Osaka 

Website: www.shokuhaku.gr.jp 

Phone: +81-6-7688-0377 

 

The World Food and Beverage Great Expo 

Website: www.fabex.jp 

Phone: +81-3-3271-4816 
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5. Perwakilan Indonesia di Jepang 

 

KBRI Tokyo 

Duta Besar: Bpk. Muhammad Lutfi 

Atase Perdagangan: Ibu Julia Gustaria Silalahi 

5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022, Japan 

Phone: +81-3-3441-4201 

Fax: +81-3-3447-1697 

E-mail: info@kbritokyo.com 

Website: kbritokyo.jp    

 

KJRI Osaka 

Konsul Jenderal: Bpk. Ibnu Hadi 

Resona Senba Building 6th Floor 

4-4-21, Minami Senba, Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan 

Phone: +81-6-6252-9826 

Fax: +81-6-6252-9872 

E-mail: kjri-osaka@indonesia-osaka.org  

Website: www.indonesia-osaka.org 

 

ITPC Osaka 

Kepala: Ibu Rosiana Christina Frederick 

Wakil Kepala: Bpk. Eko Priyantoro 

ITM 4-J-8, Asia and Pacific Trade Center 

2-1-10, Nanko Kita, Suminoe-ku, Osaka 559-0034, Japan 

Phone: +81-6-6615-5350 

Fax: +81-6-6615-5351 

Website: www.itpc.or.jp     
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