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Jika produk kimia dasar tak segera
ditingkatkan akan masuk produk impor.
Hidayat Nyakman, Ketua Umum
Federasi Industri Kimia Indonesia

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 15 Agustus 2014

Varian Tertinggi Mobilio

PT Asahimas berencana tambah investasi US$ 400 juta
Benediktus Krisna Y.
JAKARTA. Pemerintah memperkirakan investasi industri
kimia dasar dari Penanaman
Modal Asing (PMA) senilai
US$ 2 miliar tahun ini. Adapun
nilai investasi dari penanaman
modal dalam negeri (PMDN)
sekitar Rp 1 triliun.
Kementerian Perindustrian
mencatat, sampai Mei 2014,
investasi PMA yang terealisasi
baru US$ 979,4 juta. Angka ini
turun 44,66% jika dibandingkan periode yang sama tahun
lalu senilai US$ 1,77 miliar.
Muhammad Khayam, Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian bilang, penurunan investasi ini
terjadi karena investor banyak
yang menunggu kepastian hasil pemilihan presiden.
Investor asing yang menanamkan investasi sampai Mei
2014 adalah PT Synthetic
Rubber Indonesia, perusahaan patungan PT Petrokimia
Butadiene Indonesia dengan
Michelin Indonesia senilai
US$ 435 juta. Investasi ini untuk pabrik styrene-butadiene
berkapasitas 120.000 ton.
Investasi PMDN dari awal
tahun sampai Mei 2014 tercatat US$ 3,45 miliar. Angka ini
naik 23,65% dari periode yang

sama tahun lalu. Salah satu
investor PMDN yang investasi
adalah PT Chandra Asri yang
melakukan ekspansi pabrik.
Khayam bilang, sampai
akhir tahun ini akan ada tambahan investasi dari PT Asahimas senilai US$ 400 juta. "Proyeknya dimulai tahun ini, yaitu pabrik kimia dasar dengan
hasil akhir PVC (polyvinyl
chloride)," kata Khayam.

Peluang investasi besar
Target investasi dari pemerintah di sektor industri kimia
dasar dimaklumi oleh pelaku
industri. Hidayat Nyakman,
Ketua Umum FIKI (Federasi
Industri Kimia Indonesia) bilang, potensi industri kimia
dasar di Indonesia memang
besar. "Saking besarnya, sisa
kebutuhan produksi harus di-

Data Ekspor-Impor
Kimia Dasar Indonesia
(dalam juta US$)
Tahun
Impor
2010
11.431,5
2011
16.116,6
2012
16.077,1
Jan-Mei 2013 7.094,1
Jan-Mei 2014 6.959,2

Ekspor
4.568,6
6.119,9
4.870,5
1.999,2
2.604,6

Data: Kementerian Perindustrian

isi oleh produk impor," ujar
Hidayat Kamis (14/8).
Mengacu data Kemenperin,
kapasitas produksi kimia dasar domestik berupa etilena
hanya 600.000 ton per tahun.
Sementara kebutuhan mencapai 1,3 juta ton per tahun. Sisanya masih harus diimpor.
Begitu pula dengan produksi polipropilena (PP) yang hanya 800.000 ton per tahun dari
kebutuhan 1,5 juta ton. Kondisi serupa untuk produksi polietilena (PE) yang tercatat
750.000 ton per tahun dari kebutuhan 1,4 juta ton per tahun.
Berbeda dengan produksi
PET (polyethylene terephtalate) yang tercatat 400.000 ton
dari kebutuhan 200.000 ton.
Jika produksi bahan kimia
dasar di dalam negeri tak segera digenjot, Hidayat khawatir, pasar kimia dasar Indonesia bakal dimanfaatkan produk impor. Agar investor
tertarik berinvestasi, Hidayat
meminta pemerintah menjaga
stabilitas politik dan pasokan
bahan baku.
Asal tahu saja, industri kimia dasar mengandalkan impor bahan baku hingga 80%100% dari kebutuhan. Hasil
produksi kimia dasar selanjutnya diolah jadi bahan baku
tekstil, plastik, kemasan dan
industri pupuk. ■

Suara, Daya Transformasi
Branding

B

randing lebih sering
diasosiasikan dengan
logo, kesan, dan pesan
tertulis. Sementara unique
selling proposition merupakan satu kalimat tagline yang
membedakan suatu produk
dari produk-produk lainnya.
Sangat jarang suatu merek dihubungkan dengan
suara. Padahal, suara merupakan faktor transformasi
afektif yang sangat jitu.
Bagaimana perbedaan
bunyi Apple dan Windows
ketika kedua komputer tersebut dinyalakan? Tentu berbeda. Ingatkah Anda dengan
background song film Mission
Impossible? Bagaimana dengan lagu jingle Indomie Seleraku? Bisa jadi telinga
Anda terngiang-ngiang dengan lagu-lagu dan suarasuara tersebut.
Setiap kali ke restoran,
kita pasti akan mendengar
lantunan lagu dari sound
system yang memberi semangat saat bersantap. Restoran yang memutarkan lagu
yang bersemangat dengan
derap irama cepat, diharapkan membuat pengunjung
bersemangat bersantap. Bisa
juga bertujuan agar lebih cepat selesai sehingga meja
bisa diisi oleh konsumen
lainnya yang sedang menunggu.
Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai persepsi yang ditangkap oleh
pancaindera. Suara merupakan salah satu yang sering
kali luput dari perhatian
para pebisnis dan pemasar.
Padahal suara bisa menjadi
faktor pembeda yang baik.
Ambil contoh, jika dibandingkan dengan di Amerika
Serikat, mal-mal di Indonesia termasuk bising, penuh
dengan berbagai background
noise, dari musik yang berbeda setiap toko, sampai
suara dentuman piring dan
gesekan alat makan di kedai
masakan.
Selain itu, di jalan-jalan
kota besar Indonesia pun
termasuk bising. Mengingat
berbagai polusi suara yang
dihasilkan kendaraan bermotor, tidak diatur oleh undang-undang. Juga disebabkan oleh kepadatan penduduk
Indonesia luar biasa.

Jennie M. Xue,
Digital Entrepreneur dan
Penulis Internasional Berbasis
di Amerika Serikat dan Jakarta
Menurut profesor neurosains dan psikologi di University of California Davis
bernama Peter Janata, dalam
scan otak magnetic resonance
imaging atau MRI tampak
bahwa derasnya aliran darah berubah begitu ada perubahan suara yang diterima
oleh indra pendengaran. Dan
hal ini diterjemahkan di dalam otak.
Inilah yang menjawab
mengapa ketika masa pacaran, biasanya setiap pasangan mempunyai lagu favorit
yang memberikan perasaan
tertentu ketika terdengar.
Suara membangkitkan asosiasi akan situasi dan perasaan tertentu yang terekam
di dalam otak.
Dalam studi Perilaku
Konsumen, optimasi layout
desain toko dan optimasi
desain packaging sudah sering kita pelajari. Studi tentang asosiasi suara dengan
merek dan produk tertentu
disebut sonic branding. Suara
menciptakan pengalaman
yang terekam di dalam memori kita, sehingga menciptakan pengalaman.
Dua puluh tahun lalu,
ketika sepatu Doc Martens
popular, ia merupakan favoritnya para penyanyi rock.
Penyanyi rock jelas mempunyai keakraban luar biasa
dengan suara-suaranya. Karena itu, lengkaplah pengalaman suara sepatu Doc
Martens ini, karena inti dari
sonic branding adalah bagaimana pengalaman berdasarkan asosiasi.
Sekarang pertanyaannya
adalah, suara seperti apa
yang ideal? Yang memberi-

kan perasaan positif. Bisa
dengan jingle pendek, maupun dengan lagu panjang
seperti soundtrack film-film
Disney yang masih bertahun-tahun dinyanyikan oleh
anak-anak.
Mungkin Anda masih
ingat iklan televisi tentang
mobil VW? Digambarkan pengendara menyetir sambil
mendengarkan musik. Sedangkan di luar jendela mobil, ia bisa melihat dengan
jelas para pejalan kaki dan
mobil-mobil di sekitar. Seakan-akan ia sedang berada
di dalam suatu film dan musik yang dilantunkan oleh
sound system mobil adalah
background music-nya.
Selain itu, sonic branding
adegan-adegan di dalam
film-film Hollywood sendiri
sudah jelas. Misalnya, kita
bisa mengira-ngira ke mana
arah plot film ketika musik
latar tertentu dimainkan.
Ketika produk dan merek
dari bisnis Anda membutuhkan pengalaman tersendiri
yang perlu dikenang oleh
konsumen, maka di sanalah
tempat suara dan lagu sebagai branding akan menjadi
sangat berarti.
Di Disneyland di Anaheim dekat Los Angeles dan
di Disneyworld di OrlandoFlorida, ketika Anda berjalan
dari satu taman bertema ke
taman berikutnya, maka
Anda akan melewati fake quiet alias suasana keheningan
yang palsu.
Tujuannya tak lain supaya setiap tema terasa bedanya. Bahkan ketika bermain
roller coaster, ada suara
yang mempersiapkan Anda
untuk terasa jatuh.
Demikian penting sonic
branding dalam memperkuat
merek dalam pemasaran
maupun dalam menciptakan
pengalaman.
Alangkah baiknya jika
faktor suara yang terbukti
mempunyai daya transformasi besar ini juga diperhatikan dengan baik oleh para
pebisnis dan pemasar di Indonesia.
Intinya, manjakanlah telinga konsumen. Buatlah
lingkungan menjadi tenang
dan positif, bukan bisnis
memekakkan.
■

KONTAN/Baihaki

Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor (HPM) Tomoki Uchida berpose di depan Honda Mobilio RS di Malang, Rabu
(13/8). Honda Mobilio RS merupakan varian tertinggi di seri Mobilio ini dijual mulai harga Rp 203,5 juta. HPM menargetkan bisa menjual Mobilio sebanyak 20.000 unit hingga akhir 2014.

■ KOSMETIKA

Kinerja Menurun, MBTO Tetap Ekspansi
JAKARTA. Walaupun kinerja
keuangan semester satu 2014
tak menggembirakan, bukan
menjadi halangan bagi perusahaan kosmetik PT Martina
Berto Tbk melakukan ekspansi. Tahun ini, perusahaan yang
listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode MBTO ini
melakukan penambahan gerai
dan renovasi gerai lama.
Bryan David Emil, Direktur
Utama MBTO mengatakan,
pihaknya akan melakukan
penambahan dua gerai baru
Martha Tilaar Shop (MTS) di
Jakarta dan Palembang tahun
ini. Selain itu, MBTO juga
akan melakukan renovasi gerai-gerai lama seperti di Grand
Indonesia (Jakarta), Lippo
Karawaci (Tangerang), dan
Kelapa Gading (Jakarta).

"Dana investasi penambahan
tiap gerai baru sekitar Rp 1
miliar, dan renovasi Rp 250
juta," ungkap Bryan kepada
KONTAN, Kamis (14/8).
Dengan menambah gerai
dan renovasi gerai lama, perusahaan berharap tambahan
pendapatan. Di atas kertas,
tahun ini MBTO mematok kenaikan pendapatan 10% dari
tahun 2013 lalu.
Selain menambah dan merenovasi gerai, MBTO dalam
jeda waktu dua sampai tiga
bulan yang akan datang akan
mengoperasikan pabrik jamu
herbal. Asal tahu saja, pabrik
jamu herbal yang berlokasi di
Cikarang, Bekasi itu memiliki
kapasitas produksi jamu sebesar 259 ton per bulan.
Pembangunan pabrik jamu

tersebut merupakan strategi
perusahaan dalam menangkap peluang pertumbuhan
pasar produk herbal. "Saat ini
pabrik kami masih uji coba.
Mudah-mudahan bisa beroperasi 2 bulan–3 bulan lagi. Soal
izin produksi sudah hampir
selesai," klaim Bryan.
Selain mengoperasikan
pabrik, MBTO juga akan
memperkuat kerjasama distribusi dengan perusahaan yang
memproduksi produk pelengkap kecantikan, yaitu perusahaan kapas. "Nama perusahaan masih rahasia, kami baru
bisa memberi tahu jika sudah
ada kesepakatan. Kurang lebih 3 bulan lagi," jelasnya.
Bryan hanya bilang, perusahaan yang akan digandeng
MBTO itu adalah perusahaan

kapas lokal. Untuk rencana
kerjasama ini, MBTO menyediakan dana investasi senilai
Rp 21 miliar.
Untuk diketahui saja, pada
semester pertama tahun ini,
MBTO mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 8,7%
menjadi Rp 308,18 miliar dari
periode yang sama tahun lalu
senilai Rp 337,4 miliar.
Sementara itu, laba perseroan paruh pertama tahun ini
melorot drastis 78,6% jadi
Rp 3,9 miliar, jika dibandingkan laba periode yang sama
tahun lalu senilai Rp 18 miliar.
Penurunan laba terjadi karena
turunnya pendapatan dan naiknya beban umum dan administrasi perseroan.
Francisca Bertha Vistika

