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DKSH memasuki pasar Barang Konsumsi dan Farmasi di 
Indonesia  
 

DKSH, penyedia Layanan Ekspansi Pasar terdepan yang berfokus di Asia, menjalin kemitraan 

dengan Grup Wicaksana dan akan mengakuisisi saham mayoritas PT. Wicaksana, distributor 

barang konsumsi dan produk farmasi ternama yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Melalui 

kemitraan dan akuisisi ini, DKSH memperluas posisinya di salah satu negara berpenduduk 

terpadat di Asia Tenggara. 

 

Zurich, Swiss, 11 Juli 2017 – DKSH, penyedia Layanan Ekspansi Pasar terdepan yang berfokus di Asia, 

dan PT. Wicaksana, yang berbasis di Jakarta Indonesia, menyetujui bahwa DKSH akan mengambil alih 

kepemilikan mayoritas di PT. Wicaksana. Sesuai kesepakatan, DKSH akan mendapatkan 60-65% saham 

PT.Wicaksana. 

 

Kesepakatan ini berlaku efektif Juli 2017. PT Wicaksana telah beberapa tahun menuai sukses sebagai 

distributor barang konsumsi dan produk farmasi di pasar Indonesia. Melalui akuisisi kepemilikan 

mayoritas di PT. Wicaksana, DKSH memperluas posisinya di salah satu negara berpenduduk terpadat 

di Asia Tenggara. Barang konsumsi dan produk farmasi merupakan kategori produk dengan 

pertumbuhan paling cepat di pasar Indonesia yang tumbuh secara dinamis. 

 

Dibangun pada 1973, PT. Wicaksana telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1994. Perusahaan ini 

mendistribusikan barang konsumsi seperti makanan ringan, mie instan, minuman serta barang 

kecantikan dan keperluan perawatan diri. Dengan 32 pusat distribusi yang tersebar di kota-kota besar di 

Indonesia dan 870 spesialis, perusahaan menghasilkan penjualan bersih lebih dari 60 juta Swiss Franc 

pada 2016. 

 

Stefan Butz, CEO DKSH Holding menyatakan: “Berpartner dengan Grup Wicaksana melalui akuisisi 

mayoritas kepemilikan di PT. Wicaksana merupakan tonggak sejarah penting bagi DKSH. Secara 

berkesinambungan, kami memperluas posisi pasar di Asia Tenggara dan di saat yang sama memasuki 

Indonesia pada area dengan pertumbuhan tercepat di negara yang penting ini serta bermitra dengan 

distributor yang mapan dan ternama. Jaringan distribusi PT. Wicaksana merupakan platform yang ideal 

bagi kami untuk memperluas bisnis lebih lanjut melalui investasi di klien lokal dan internasional Indonesia 

dari waktu ke waktu. Kami bahkan bisa menawarkan platform ekspansi yang lebih besar bagi para klien 

di pasar Asia yang bertumbuh”. 

 

Selama sepuluh tahun DKSH telah hadir di Indonesia melalui Unit Bisnis Bahan Kinerja (baca: bahan-

bahan kimia) dan Unit Bisnis Teknologi. 

 

Djajadi Djaja, pendiri Grup Wicaksana dan PT. Wicaksana menambahkan: “Selama lebih dari 40 tahun, 

kami telah menjadi partner terpercaya bagi merek produk konsumsi lokal di seluruh Indonesia. Melalui 

kemitraan dengan DKSH, penyedia Layanan Ekspansi Pasar terdepan yang berfokus di Asia, kami 

memulai babak baru yang menggembirakan di sejarah sukses kami. Kami menghubungkan perusahaan 

kami dengan jaringan distribusi DKSH yang maju di Asia dimana hal ini merupakan faktor yang amat 

penting bagi klien barang konsumsi dan produk farmasi kami. Bersama DKSH, kami akan terus 

melakukan investasi bisnis, meningkatkan kemampuan layanan untuk klien dan memperluas jaringan 

serta standar fasilitas di Indonesia. Kami akan senantiasa memberikan dukungan bagi DKSH dan tetap 

menjadi pemegang saham signifikan.” 
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Mengenai Grup Wicaksana 

Dibangun pada 1965, Wicaksana adalah grup bisnis diversifikasi yang bergerak pada pemasaran dan 

manufaktur  

 

Mengenai PT. Wicaksana 

Dibangun pada 1973, PT. Wicaksana telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1994. PT. Wicaksana 

mendistribusikan barang konsumsi seperti makanan ringan, mie instan, minuman serta barang 

kecantikan dan keperluan perawatan diri. PT. Wicaksana juga mengantongi lisensi distribusi obat resep 

dan OTC di Indonesia. Dengan 32 pusat distribusi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan 870 

spesialis, perusahaan menghasilkan penjualan bersih lebih dari 60 juta Swiss Franc pada 2016. 

 

Mengenai Grup DKSH 

DKSH merupakan penyedia Layanan Ekspansi Pasar terdepan yang berfokus di Asia. Sebagai penyedia 

Layanan Ekspansi Pasar, DKSH menolong perusahaan dan merek untuk mengembangkan bisnis 

mereka di pasar yang baru maupun yang sudah ada. Terdaftar di Bursa Efek Swiss sejak 2012, DKSH 

adalah perusahaan global yang berkantor pusat di Swiss. Dengan 780 lokasi bisnis yang tersebar di 36 

negara – 750 di antaranya di Asia – dan 30,320 staf spesialis, DKSH menghasilkan penjualan bersih 

10,5 miliar Swiss Franc di 2016. 

 

DKSH menawarakan jasa yang sesuai dengan kebutuhan klien, serta portfolio terintegrasi dari pencarian 

(sourcing), pemasaran, penjualan, distribusi dan layanan purna-jual. DKSH menyediakan tim ahli serta 

logistik yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jaringan komprehensif dari ukuran dan pemahaman 

bisnis yang memadai. Aktivitas bisnis diorganisir ke dalam empat unit bisnis khusus yang mencerminkan 

keunggulan DKSH, yaitu: Barang Konsumsi, Perawatan Kesehatan, Bahan Kinerja dan Teknologi. 

 

DKSH didirikan pada 1865. Dilengkapi tradisi Swiss yang kuat, DKSH sudah sejak lama melakukan 

usaha di dan dengan Asia serta tertanam dengan kuat pada komunitas bisnis di seluruh Asia Pasifik. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

 

 

DKSH Holding Ltd.  

Till Leisner 

Head, Group Investor & Media Relations 

Telepon +41 44 386 7315 

till.leisner@dksh.com 

Dominique Nadelhofer 

Manager, Group Media Relations 

Telepon +41 44 386 7228 

dominique.nadelhofer@dksh.com 
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