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JAKARTA. Kegemaran masya-
rakat Indonesia mengecat 
ulang rumah membuat cerah 
industri cat Tanah Air. Salah 
satunya adalah PT Nipsea 
Paint and Chemicals atau Nip-
pon Paint Indonesia. Tahun 
depan, produsen cat asal Je-
pang ini menargetkan penda-
patan bisnis divisi decorative 
painting atau produk cat de-
koratif bisa tumbuh 20% dari 
target tahun ini.

Irena Josoeb, Head of Mar-
keting Nipsea Paint and Che-
micals, optimistis, target ter-
sebut bisa tercapai lantaran 
kondisi politik tahun depan 
lebih stabil ketimbang sepan-
jang 2014 ini. Hal ini bisa me-
micu pertumbuhan bisnis 
properti yang menjadi target 
pasar utama produsen cat asal 

Jepang ini. "Di 2015 tren bisnis 
properti bisa meningkat kare-
na politik lebih stabil, tidak 
wait and see seperti 2014," 
ujarnya, Kamis (13/11).

Melihat kondisi ini, Nippon 
Paint pun berani melansir va-
rian cat dan warna terbaru 
untuk mengantisipasi pasar 
cat tahun depan. Salah satu-
nya adalah merilis cat yang 
sesuai dengan fengsui. "Kami 
melihat konsumen sekarang 
lebih ekspresif ketimbang 
konsumen beberapa tahun 
lalu, mereka lebih senang ber-
kreasi dengan warna cat di 
dinding mereka," ujar Irena.

Menurut hitungan Irena, 
kebutuhan atau konsumsi cat 
di pasar domestik tahun de-
pan bakal tumbuh hingga 15% 
ketimbang tahun ini. Untuk 

tahun ini, konsumsi cat do-
mestik adalah berkisar Rp 11 
triliun dengan volume sekitar 
750.000 ton.

Berdasarkan data Nippon 
Paint Indonesia, perusahaan 

ini mengantungi 45% pangsa 
pasar di industri cat secara 
keseluruhan. Sedangkan divi-
si cat dekoratif mengantungi 
40% pangsa pasar  di industri 
cat domestik.

Tahun ini, divisi dekoratif 
Nippon Paint menargetkan 
penjualan US$ 300 juta.  Arti-
nya, tahun depan perusahaan 
ini menargetkan penjualan  
US$ 360 juta dari divisi cat 
dekoratif.

Asal tahu saja, pendapatan 
divisi dekoratif berkontribusi 
60%-70% dari total pendapatan 
Nippon Paint Indonesia. Se-
dangkan sisanya, antara 30%-
40%, berasal dari divisi gene-
ral painting, yakni cat untuk 
kebutuhan industri. Seperti 
untuk industri otomotif atau-
pun industri lainnya.

Saat ini, total kapasitas pro-
duksi Nippon Paint dari empat 
pabrik di Indonesia sebanyak  
400.000 ton per tahun.

Benediktus  Krisna Yogatama

Kami melihat konsumen sekarang lebih 
ekspresif ketimbang beberapa tahun lalu.
Irena Josoeb, Head of Marketing 
PT Nipsea Paint and Chemicals

JAKARTA. PT Coca-Cola In-
donesia (CCI) menyiapkan 
dana hingga US$ 500 juta un-
tuk ekspansi usaha di Indone-
sia. Ekspansi itu berupa pe-
ningkatan aset fi sik dan sum-
ber daya manusia.

Triyono Prijosoesilo, Public 
Affairs dan Community Ma-
nager PT Coca-Cola Indonesia 
bilang, investasi ini bakal ter-
serap dalam tiga–empat tahun 
mendatang. Semuanya akan 
ditambah, tambah pabrik, 
perluasan kapasitas produksi, 
pergudangan dan lainnya. "Ti-
dak cuma investasi aset fi sik 
perusahaan, kami juga inves-
tasi sumber daya manusia 
melalui pelatihan dan pening-
katan kualitas," ujar Triyono 
pada Kamis (13/11).

Namun ia belum bisa mem-
beberkan secara detail renca-
na tersebut. Seperti tambahan 
pabrik dan kapasitas produksi 
lantaran masih pembahasan.

Yang jelas, keputusan eks-
pansi ini didasari estimasi 
pertumbuhan industri minum-
an ringan yang masih tinggi. 
"Tahun depan pertumbuhan-
nya 7%-8%, ditopang oleh kon-
sumsi masyarakat yang be-
sar," ujar Triyono.

Asal tahu saja, sang induk 
The Coca-Cola Company 
(TCCC) berencana berinves-

tasi US$ 500 juta untuk mem-
beli 29,4% saham Coca-Cola 
Amatil Indonesia (CCAI). Hal 
ini tertuang dalam kesepakat-
an Coca-Coca Company dan 
Coca-Cola Amatil untuk 
menggenjot pertumbuhan 
bisnis di Indonesia.

Panggah Susanto, Direktur 
Jenderal Industri Agro Ke-
menterian Perindustrian 
(Kemperin) menyambut baik 
investasi tersebut. "Mereka 
bisa menjadikan Indonesia 
sebagai basis produksi," ujar 
Panggah. Menurut dia, Coca-
Cola membidik tiga lokasi  
pabrik baru. Namun pihak 
Coca-Cola masih merahasia-
kan lokasi pabrik lantaran 
masih tahap pengkajian. 

Supaya lancar, Coca-Cola 
meminta pemerintah membe-

rikan dukungan investasi. 
Pertama, transparansi perso-
alan tenaga kerja agar gam-
pang membuat rencana bisnis. 
Kedua, soal gula, yang masih 
harus impor. "Kebijakan on-
off impor gula, bisa meng-
ganggu kontinuitas suplai ba-
han baku," terang Panggah.

Adapun Coca-Cola Amatil 
Indonesia merupakan anak 
usaha dari Coca-Cola Amatil 
di Australia. CCAI mempunyai 
dua anak usaha yakni PT 
Coca-Cola Bottling Indonesia 
dan PT Coca-Cola Distribu-
tion Indonesia. Sedangkan PT 
Coca-Cola Indonesia merupa-
kan perwakilan TCCC sebagai 
pemegang merek dan lisensi 
langsung dari Atlanta, Ameri-
ka Serikat. Tapi perusahaan 
ini tidak berproduksi.    ■

Coca-Cola 
Akan Kucurkan 
US$ 500 Juta
Dana itu untuk ekspansi sampai empat tahun ke depan

Benediktus Krisna Y

Nippon Paint Membidik Pertumbuhan 20%

Nippon Paint 
menargetkan 

divisi dekoratif 
raup US$ 300 
juta tahun ini.
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Pekerjaan di Kaltim
■ Pekerjaan: paket 19: pengawas-
an jalan Sudirman Cs (SKPD)
Nama Satuan Kerja: Pelaksanaan 
Jalan Nasional Wilayah I Prov. 
Kaltim
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
27 (Pembangunan Jembatan Pulau 
Balang)
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi /jembatan (SI004) atau 
bidang jalan (SI003)
Nilai HPS paket: 
Rp 1.391.042.000.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
27 Oktober – 17 November 2014 
melalui website: http://www.pu.
go.id/site/view/67  
Batas akhir pengembalian dokumen 
kualifi kasi: 18 November 2014
Alamat panitia: Jl. Tengkawang No. 
1 Samarinda, Telp. 0541-272858

Pekerjaan di PU
■ Pekerjaan: paket penggantian 
jembatan Srengseng (Metland 
Tambun)
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Metropolitan I Jakarta
Sub satuan kerja/PPK: PPK 1
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana konstruksi jalan raya 
(kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api, dan landas pacu bandara 
Nilai HPS paket: Rp 5.985.800.000

■ Pekerjaan: paket pembangunan 
jalan akses tol Cimanggis – Nagrak 
tahap 5
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Metropolitan I Jakarta
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 
Cimanggis – Nagrak
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana konstruksi jalan raya 
(kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api, dan landas pacu bandara 
Nilai HPS: Rp 19.983.100.000

■ Pekerjaan: paket peningkatan 
jalan Cakung – Cilincing, jalan 
Akses Marunda, jalan Fly Over 
Cikarang (Cikarang), jalan Raya 
Bitung (Cikarang), jalan Fatahillah 
(Cikarang), dan jalan Gatot Subroto 
(Cikarang) Cs.
Satuan kerja: Pelaksanaan Jalan 
Nasional Metropolitan I Jakarta
Nama Sub Satuan Kerja/PPK: PPK 1
Bidang/sub. bidang: sipil/jasa 
pelaksana konstruksi jalan raya 
(kecuali jalan layang), jalan, rel 
kereta api, dan landas pacu bandara
Nilai HPS: Rp 38.801.592.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Rabu, 29 Oktober – Rabu, 19 
November 2014 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67  

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya

Nama Motorola semakin 
merosot untuk produk 
telepon genggam. Se-

dangkan Samsung kian nya-
ring, Lenovo semakin lan-
tang, dan Nokia masih terde-
ngar sayup-sayup. Padahal, 
seperti kita tahu, Motorola 
merupakan pionir industri 
telepon genggam sejak bermo-
del bak batu bata yang tebal 
dan lebar.

Manajemen Motorola 
mencoba untuk mengatasi 
persoalan pertumbuhan bis-
nis mereka yang lambat ini 
dengan cara mendirikan per-
usahaan dengan cara spin-off 
Motorola Mobility. Perusaha-
an ini telah diakuisisi oleh 
Google dan diberi nama baru 
Motorola Solutions. 

Apa saja sepak terjang 
Motorola dan Google dalam 
mengembalikan pangsa pasar 
mereka? Sedikit reviu, Moto-
rola Mobility memproduksi 
dan mendistribusikan 6,5 
juta unit dalam kuartal per-
tama 2014. Angka ini meng-
alami kenaikan 61% dari ta-
hun yang sama. Dan jumlah 
ini merupakan 2% dari total 
pangsa pasar.

Namun, mereka meng-
alami kerugian, US$ 198 juta 
di kuartal yang sama. Mereka 
juga telah memberhentikan 
(PHK) 17.000 pekerja.

Jika kita kilas balik ke be-
lakang, dua puluh tahun lalu, 
Motorola berharap untuk me-
rajai pasar Tiongkok dengan 
berbagai inovasi mereka. Six 
Sigma system, dan fi rst mover 
advantage sebagai bisnis tele-
pon genggam pertama yang 
melakukan penetrasi. Namun 
berbagai masalah dan kompe-
tisi internal ternyata malah 
membawa kerugian jangka 
panjang bagi Motorola. Tidak 
ada too big to fail dalam bis-
nis ini, karena tampaknya "si 
besar pun tidak imun dari 
hal-hal yang tidak terduga."

Seperti kita tahu, Paul 
Galvin dan Joe Galvin mendi-
rikan Motorola di tahun 1928 
sebagai Galvin Manufactu-
ring Corporation. Mereka 
memproduksi radio mobil 
masal. Setelah kematian is-
trinya, Paul Galvin meng-go 
public-kan Motorola. Berikut-
nya, pada  1956 ia digantikan 
oleh putranya Robert Galvin. 
Si Bob inilah yang mengglo-
balkan merek Motorola dan 
meningkatkan revenue tahun-
an dari US$ 290 juta menjadi 
US$ 11 miliar sehingga ia 
menjadi perusahaan besar, 
Top 50 Companies di AS. 

Bob Galvin menciptakan 
kultur kompetitif di dalam 
perusahaan. Dengan dua di-
visi yaitu komunikasi dan 

semikonduktor, kompetisi di-
harapkan mempercepat per-
tumbuhan bisnis perusahaan. 
Dan sesungguhnya memang 
pada awal masa kejayaan-
nya, Motorola terbantu de-
ngan kultur ini. 

Bahkan Motorola pernah 
menyuplai chip untuk Apple. 
Tak hanya itu Motorola juga 
menciptakan dan memba-
ngun management system 
berbasis TQM bernama Six 
Sigma. Hasilnya, merek Mo-
torola makin berkibar di du-
nia bisnis dan manajemen.

Six Sigma System ini 
mampu membangun kualitas 
99.9999666% sempurna un-
tuk setiap unit produk. Kare-
na itu sistem ini diadopsi 
oleh perusahaan-perusahaan 
dunia yang terpampang di 
Fortune 500.

Di tahun 1980an, Motoro-
la berhasil mendirikan pabrik 
di China atas syarat harus 
melakukan transfer knowled-
ge kepada para suplaiyer dan 
pekerja. Terutama pengetahu-
an mengenai bagaimana 
membangun produk yang 
baik untuk pasar global. De-
ngan kesadaran bahwa suatu 
hari China pasti akan mem-
buat produk sendiri dan men-
jadi kompetitor mereka, Mo-
torola tetap penetrasi ke sana 
karena pangsa pasar yang 
sangat besar.

Di sinilah benih kehan-
curan Motorola mulai terta-
nam. Di sisi lain ada perta-
rungan internal dan kultur 
perusahaan yang tidak sehat. 
Para eksekutif atas Motorola 

dikenal dengan budaya super 
mewahnya, selain offi ce poli-
tics yang cukup mengerikan. 

Dengan status merugi $68 
juta di kuartal lalu, Google 
sebagai pemilik Motorola Mo-
bility sedang bernegosiasi 
dengan Lenovo. Google mem-
beli Motorola seharga US$ 
12,5 miliar dan ia menjual-
nya ke Lenovo cuma seharga 
US$ 2,9 miliar. Mengapa mu-
rah? Karena Google tidak 
menjual hak-hak paten dan 
karya-karya terbaru yang be-
lum dipasarkan ke publik.

Lenovo memprediksi bis-
nisnya akan semakin besar 
dengan masuknya Motorola. 
Mereka akan berhasil penet-
rasi ke pasar AS, mengingat 
selama ini Lenovo mengalami 
kesulitan. Dan dalam 12 
hingga 18 bulan saja, maka 
profitabilitas bisa semakin 
baik. Motorola Solutions 
membidik Business-to-busi-
ness (B2B) sehingga ada 
pembagian pasar dan mengu-
rangi perseteruan internal. 

Motorola pernah berjaya, 
mari kita amati apakah ia 
akan berhasil berjaya kembali 
dalam 1–2 tahun ke depan. 
Dengan pembaharuan kultur 
organisasi ala Lenovo yang 
multikultural dan kuat dalam 
kerja tim, kita harapkan per-
baikan berjalan mulus.       ■

Belajar dari Upaya Kebangkitan Motorola 

MANUFAKTUR■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Bisnis Bengkel CT Corp

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Mekanik mengecek aki pada mobil di gerai 1 Station milik PT Trans Oto Internasional di Lebak Bulus, Jakarta, Kamis 
(13/11). 1 Station merupakan outlet otomotif modern di bawah CT Corp yang memberikan layanan suku cadang, dan 
perawatan kendaraan. Saat ini 1 Station memiliki lima gerai di wilayah Jakarta, Bekasi dan Serpong. Pada semester 
pertama 2015, 1 Station akan menambah 15 gerai di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat.

Budaya super 
mewah eksekutif 

Motorola dan 
offi ce politics 
menyebabkan 

kehancuran bagi 
Motorola.

Profi l Coca-Cola 
Amatil Indonesia
 Memiliki sembilan pabrik 

dengan 35 lini produksi 
dan akan menambah 
empat lini produksi mulai 
Maret 2015.

 Ada 85 pusat distribusi 
dan 1.400 unit armada 
distribusi.

Sumber: Laporan Keuangan Coca Cola Amatil 
di Bursa Australia

Kinerja Coca-Cola 
Amatil Global 
Tahun 2013

(dalam juta dollar AS)

502,8

833,3

Pendapatan             Laba

SEREMONI


