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Mulai Maret tahun ini kami memulai 
membangun pabrik kedua.
Fadjar Swatyas,  
Direktur PT Chitose Internasional Tbk

JAKARTA. Meski penjualan 
mobil tahun 2015 lalu jauh 
dari harapan, namun tak me-
nyurutkan semangat pelaku 
bisnis industri otomotif untuk 
berekspansi. Tahun ini, seti-
daknya ada tiga perusahaan 
otomotif yang akan merealisa-
sikan investasi mereka untuk 
meluaskan pabrik hingga 
membikin pabrik baru.  Total 
kopral, nilai investasi mereka 
bisa mencapai  Rp 21 triliun.

Salah satunya  Toyota Mo-
tor asal Jepang. Melalui PT 
Toyota Motor Manufacturing 
Indonesia (TMMI), Toyota 
berkomitmen membelanjakan 
investasi senilai Rp 5,4 triliun 
untuk perluasan pabrik mobil 
mereka di Karawang, Jawa 
Barat. 

I Made Dana Tangkas, Di-
rektur Korporasi dan Hubung-
an Eksternal TMMI menye-
butkan, dana investasi terse-
b u t  d i g u n a k a n  u n t u k 
menambah kapasitas produk-
si pabrik mereka. "Bentuknya 
perluasan pabrik Karawang 
Plant 3," kata Made kepada 
KONTAN, Kamis (25/2).

Pabrik ketiga Toyota di Ka-
rawang tersebut memiliki ka-
pasitas terpasang sebanyak 
216.000 unit mobil. Jika belan-
ja investasi tersebut terealisa-
si semuanya, total kapasitas 
terpasang produksi mobil To-
yota tersebut akan naik men-
jadi 466.000 unit per tahun. 

Selain memperluas pabrik 
perakitan, TMMI juga akan 
membangun pabrik mesin 
(engine plant) yang juga ber-
lokasi di Karawang. Pabrik 
mesin mobil tersebut tak ha-
nya memenuhi pembuatan 
mesin mobil untuk di Indone-
sia saja, melainkan juga untuk 

di ekspor. 
Perusahaan otomotif lain 

yang juga memperbesar pro-
duksi tahun ini adalah, Mitsu-
bishi. Saat ini, produsen mobil 
asal Jepang tersebut tengah 
mempersiapkan pabrik baru 
di Cikarang, Bekasi. 

Pabrik baru Mitsubishi ter-
sebut dipersiapkan mempro-
duksi mobil berpenumpang 
alias multi purpose vehicle 
(MPV) dan juga mobil sport 
utility vehicle (SUV). "Saat ini 
progres pabrik kami sudah 
55%," kata Imam Choeru Ca-
hya, Group Head MMC Sales 
Group PT PT Krama Yudha 
Tiga Berlian Motors (KTB) 
selaku agen pemegang merek 
(APM) Mitsubishi di Indone-

sia, Kamis (25/2).
Untuk membangun pabrik 

di atas lahan seluas 30 hektare 
(ha) tersebut, Mitsubishi telah 
menggelontorkan dana inves-
tasi senilai Rp 6,6 triliun. 

Kata Imam, pabrik baru ter-
sebut ditargetkan bisa ber-
operasi mulai tahun 2017 
mendatang. 

Pendatang baru
Selain ekspansi pabrik yang 

dilakukan produsen otomotif 
asal Jepang, investasi otomo-
tif diramaikan pula oleh pen-
datang baru, yaitu SAIC-GM 
Wuling Automobile Company 
Limited (SGMW) asal China.

Produsen mobil asa Negeri 

Tirai Bambu yang dikenal de-
ngan merek Wuling tersebut 
kini bahkan tengah memba-
ngun pabrik pertama mereka 
di Cikarang, Bekasi, Jawa Ba-
rat.

Jika tak ada aral melintang, 
pabrik Wuling tersebut akan 
memasuki tahap ujicoba pada 
bulan Mei 2017. Untuk mem-

bangun pabrik tersebut, Wu-
ling menggelontorkan dana 
hingga US$ 700 juta atau seta-
ra Rp 9 triliun. Pihak Wuling 
memastikan, mobil yang akan 
diproduksi di pabrik itu ada-
lah mobil low MPV Wuling 
Hongguang dan Baojun 730.

Merujuk data Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal 
(BKPM), realisasi investasi 
sektor otomotif pada tahun 
2015 tercatat Rp 23,57 triliun, 
atau naik 6,5% ketimbang pen-
capaian investasi tahun 2014 
lalu senilai Rp 22,13 triliun. 

Tahun ini, pemerintah kem-
bali berharap realisasi inves-
tasi para pabrikan otomotif 
tersebut bisa kembali naik 
dari tahun lalu.                      n

Ekspansi Otomotif Rp 21 T
Tahun ini, tiga perusahaan ekspansi dengan membangun pabrik atau memperluas pabrik mobil

Emir Yanwardhana
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Kita mungkin tidak be-
gitu mengenal Reed 
Hastings. Tapi, bagi 

yang pernah tinggal di Negeri 
Paman Sam, Hastings dike-
nal sebagai “The NetFlix 
Guy,” pendiri penyewaan 
DVD dan streaming video via 
Internet bernama NetFlix.

Ia dikenal sebagai pebis-
nis sederhana, tidak suka 
tampil di publik, dan aktif 
sebagai salah satu penasehat 
Board of Education di Negara 
Bagian California. Awal 2016 
ini, NetFlix bisa dinikmati 
publik India dan Indonesia. 

Pada 2014, total net profit 
NetFlix mencapai US$ 266,8 
juta dan net revenue US$ 5,5 
miliar. Di tahun yang sama, 
Hulu hanya beranggotakan 6 
juta member dan net revenue 
hanya US$ 575 juta. 

Sifat aktivis dan filantro-
pis Hastings dibuktikannya 
dengan berkarya sebagai guru 
volentir Matematika di Swa-
ziland, Afrika selama dua ta-
hun via organisasi nirlaba 
internasional Peace Corps. 
Sepak terjang di bisnis dan 
pendidikan berhasil mendis-
rupsi status quo.

Kembali di AS, ia melan-
jutkan studi di Computer 
Science Universitas Stanford. 
Ia juga memulai startup 
software troubleshooting ber-
nama Pure Software bersama 

Mark Box. Perusahaan ini 
kemudian go public bersama 
Morgan Stanley pada 1995. 
Setiap tahun, selama empat 
tahun berturut-turut, revenue 
meningkatkan dua kali lipat. 

Initial public offering (IPO) 
Pure Atria memecahkan rekor 
paling sukses pada 1995 de-
ngan harga saham naik 75 % 
saat hari launching. Prestasi 
tahun itu hanya dikalahkan 
oleh IPO Netscape.

Setahun kemudian, Pure 
Software merger dengan Atria 
Software menjadi Pure Atria. 
Namun ini terbilang gagal 
lantaran pada 1997 saham-
nya stok meluncur tajam 42%. 
Hastings pun mundur dan, 
menjual sahamnya senilai 
US$ 750 juta. Ia berintrospek-
si diri belajar dari kegagalan 
sebelum memulai NetFlix. 

Masa “introspeksi” ia isi 
dengan belajar State Educa-
tion and Policy di Stanford 
University selama enam bu-
lan. Setelah menguasai seluk-
beluk kebijakan pendidikan 
California, ia mengajukan 
RUU di ibukota California 
tentang pendirian charter 
school pertama. Konsepnya 
pendidikan yang tidak meng-
gurui, tapi hands-on teknolo-
gi independen yang dilaku-
kan di kelas dan rumah.

Apa itu NetFlix? Dimulai 
sebagai jasa berlangganan 

DVD via pos dengan jangkau-
an seluruh AS di tahun 1997. 
Kini pelanggan bisa menik-
mati video on-demand via 
streaming Internet. 

Di awal bisnis, NetFlix 
mengandalkan jasa pos Uni-
ted States Postal Service 
(USPS), karena biaya murah 
dan jangkauan luas. Cukup 
dengan perangko 32 sen, satu 
keping DVD bisa sampai ke 
tangan konsumen.

Keberanian menggunakan 
jasa pos sering distigma ku-
rang bisa diandalkan dan 
packaging yang mengguna-
kan amplop kertas tanpa kar-
ton pelindung. Tapi ternyata 
sangat memukau, piringan 
DVD tidak pecah. 

Belum pernah ada bisnis 
serupa yang demikian berani 
dalam distribusi. NetFlix ber-
hasil membangkrutkan toko 
rental video Hollywood Mo-
vies dan Blockbuster.

Peminjaman video DVD 
dilakukan via internet dan 
pengiriman via USPS tanpa 
ada batas waktu dan penalti. 
Intinya, kartu kredit konsu-
men hanya dicharge sebesar 
US$ 20 per bulan, terus-me-
nerus selama DVD yang di-
pinjam belum dikembalikan.

Pada 2002, NetFlix go pu-
blic dengan valuasi US$ 82,5 
juta. Keberanian go public ini 
ternyata meningkatkan kom-
petitor. Walmart, Blockbuster, 
dan Redbox mengikuti jejak-
nya dengan jasa rental video 
DVD berbasis vending machi-
ne dan internet. 

Lalu pada 2004, nilai stok 
NetFlix menukik turun 75%. 
Bagaimana ia kembali men-
daki growth? Good timing 
dan daya tahan. Di tahun 
2005, Walmart dan Blockbus-
ter tidak berhasil memenang-
kan kompetisi dengan margin 
minimal. NetFlix yang telah 
merugi jadi mengakuisisi 
mantan kompetitornya.

Kini, dengan streaming 
video via internet, NetFlix 
mempunyai anggota 69 juta 
orang di 60 negara. Mereka 
juga mengirimkan kepingan 

DVD yang ke-satu miliar. 
Kini, sekitar 100 juta jam 
dipakai untuk menonton via 
NetFlix per hari. 

Tanpa iklan, NetFlix me-
rupakan pilihan tontotan 
yang ekonomis dan praktis. 
Biaya keanggotaan dimulai 
US$ 7,99 per bulan dengan 
pilihan ketajaman biasa, HD 
maupun Ultra HD. 

YouTube sebagai inspira-
si NetFlix dan Hulu, kini 
bisnis video streaming via 
internet makin populer. Visi 
Hastings bahwa streaming 
video via internet mengganti-
kan kepingan DVD terbukti. 

Amazon, Google, dan Fa-
cebook pun terinspirasi oleh 
NetFlix untuk menawarkan 
video streaming. Amazon, 
misalnya menawarkan stre-
aming video yang tidak kalah 
hebatnya dan gratis terbatas 
bagi para pelanggan Prime 
Amazon. 

Kini baik NetFlix, Hulu, 
maupun Amazon menawar-
kan video berseri original 
yang hanya bisa dinikmati 
dengan keanggotaan. 

Bisnis konten video masih 
akan terus meningkat pesat, 
apalagi dengan semakin 
canggihnya gadget komputer 
dan tablet. Silakan berbisnis 
konten atau berbisnis penye-
diaan konten. No limit asal-
kan strategi tepat.  n

Video, Netflix dan Reed Hastings

Jennie M. Xue,  
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Uji Berkendara

 kONTaN/Cheppy a. muchlis

Mitsubishi All New Pajero Sport melintasi jalan berlumpur saat uji berkendara untuk komunitas dan jurnalis di Jakarta, 
Kamis (24/2). Sampai dengan Kamis, 24 Februari 2016, Mitsubishi Motor Indonesia mengklaim telah mendapat pesanan 
4.182 unit All New Pajero Sport sejak mereka luncurkan akhir bulan lalu.

furniturn

JAKARTA. Perusahaan furni-
tur PT Chitose Internasional 
Tbk (CINT) akan merealisasi-
kan pembangunan flagship 
shop tahun ini. Pembangunan 
jaringan toko ini bertujuan 
untuk meningkatkan penetra-
si pasar di segmen ritel.

Fadjar Swatyas, Direktur 
sekaligus Sekretaris Perusa-
haan PT Chitose Internasional 
Tbk menyatakan, flagship 
shop pertama yang akan di-
resmikan perusahaan ini ber-
ada di Surabaya Jawa Timur. 
Flagship shop tersebut me-
nempati lahan seluas 600 me-
ter persegi (m²). 

Adapun alasan perusahaan 
memilih Surabaya karena 
kota tersebut merupakan pin-
tu gerbang wilayah Indonesia 
Timur. "Pembangunan flag-
ship shop akan menguntung-
kan kami," kata Fadjar kepada 
KONTAN, Kamis (25/2)

Dalam skenario, pemba-
ngunan flagship shop di Sura-
baya akan rampung tahun ini. 
Selain di Surabaya, Chitose 
akan membangun dua unit 
flagship shop di daerah Jabo-
detabek dan Bandung. Namun 
untuk rencana ini, Fadjar be-
lum bersedia menjelaskannya 
secara detail.

Untuk melancarkan eks-
pansi tersebut, Chitose telah 
mempersiapkan investasi  
Rp 30 miliar. Agar penjualan 
furnitur lancar, Chitose meng-
andalkan produksi furnitur 
dari pabrik di Cimahi, Jawa 
Barat. Pabrik ini memiliki ka-
pasitas produksi 1,2 juta pie-
ces furnitur per tahun.

Selain pabrik lama, saat ini 
Chitose sedang menyusun 
pembangunan pabrik kedua 
dengan luas 6.600 m². Adapun  
kapasitas terpasang sekitar 

300.000 pieces per tahun. Nilai 
investasi untuk pabrik kedua 
tersebut tercatat Rp 21 miliar. 
"Kami bangun mulai Maret ta-
hun ini," kata Fadjar. 

Pabrik kedua akan dipersi-
apkan untuk memproduksi 
furnitur tujuan pasar ekspor. 
Saat ini, negara yang menjadi 
incaran pasar baru bagi Chito-
se adalah Asia Tenggara yang 
sudah terikat perjanjian per-
dagangan bebas atau Masya-
rakat Ekonomi ASEAN 
(MEA). Produk yang akan di-
ekspor Chitose ke ASEAN 
antara lain kursi kantor, seko-
lah, dan lain-lain.

Di pasar ekspor, Chitose 
telah memiliki rekam jejak  
pemasaran ekspor ke Jepang. 
Hingga saat ini, Chitose masih 
mengekspor kursi piano me-
rek Roland, serta ranjang ru-
mahsakit ke Jepang. Tahun 
2015, Chitose juga mengeks-
por sebanyak 2.085 unit kursi 
piano ke Jepang.

Meski membidik pasar baru 
di pasar domestik dan ekspor, 
namun Fadjar enggan menye-
butkan target pendapatan 
mereka tahun ini. "Yang jelas, 
kami target pertumbuhan po-
sitif tahun ini dibandingkan 
tahun lalu. Begitu juga untuk 
ekspor," kata Fadjar.

Sekadar gambaran, Chitose 
mencatat pendapatan kuartal 
III-2015 senilai Rp 225,14 mili-
ar atau naik 5,8% ketimbang 
pendapatan pada kuartal III-
2014 senilai Rp 212,72 miliar. 
Adapun pendapatan kuartal 
III-2015 berasal dari penjualan 
di pasar domestik senilai  
Rp 217,32 miliar. Adapun eks-
por hanya berkontribusi seki-
tar Rp 7,8 miliar.

Mimi Silvia

Dok. Chitose

Flagship shop pertama akan diresmikan di Surabaya.

Chitose Bikin Toko 
Pertama di Surabaya

kertasn

Pabrik Baru RAPP 
Rampung September
JAKARTA. Manajemen PT 
Riau Andalan Pulp and Paper 
(RAPP) optimistis meram-
pungkan pembangunan pab-
rik kertas paper mill (PM) 3 
pada bulan September 2016 
mendatang. Jika tak ada aral 
melintang, pembangunan 
pabrik senilai Rp 4 triliun ter-
sebut menambah produksi 
RAPP sebanyak 250.000 ton 
kertas per tahun.

Tony Wenas, Presiden Di-
rektur PT Riau Andalan Pulp 
and Paper menyebutkan, jika 
pabrik PM 3 ketiga tersebut 
terealisasi, maka produksi 
pabrik RAPP naik menjadi 
1,07 juta ton kertas per tahun. 
"September 2016 nanti pabrik 
baru kami mulai produksi," 
kata Tony, Rabu (24/2). 

Tak sekadar menambah 
produksi saja, pabrik tersebut 
juga meningkatkan kualitas 
produksi kertas RAPP. Sebab, 
pabrik PM 3 akan mempro-
duksi kertas high grade digi-
tal paper yang memiliki nilai 
tambah tinggi dengan harga 
lebih mahal. Pabrik anyar ter-
sebut juga menjadi pabrik 
kertas pertama di Indonesia 
yang bisa memproduksi ker-
tas dengan kecepatan 1,4 kilo-
meter (km) per menit.

Tony menyebut, selain un-
tuk pasar domestik, kertas 
high grade digital paper yang 
mereka hasilkan akan mereka 
ekspor. Dari 250.000 ton ker-
tas hasil produksi, RAPP me-
nyusun rencana ekspor seba-
nyak 187.500 ton atau 75% dari 
produksi.

Saat ini, RAPP telah meng-
ekspor produknya ke-75 nega-
ra di dunia. Dengan kehadiran 
produk baru tersebut, RAPP 
memproyeksikan ada penam-
bahan pasar baru ke sekitar 

10 negara baru.
Selain berdampak secara 

ekonomi ke perusahaan, pem-
bangunan pabrik baru RAPP 
tersebut juga memberikan 
dampak ekonomi secara lebih 
luas. Tony bilang, ada multip-
lier efek yang luas, karena 
mereka menciptakan lapang-
an kerja untuk 5.000 orang le-
bih untuk tenaga kerja lang-
sung, dan menyerap sebanyak 
90.000 orang untuk tenaga 
kerja tidak langsung. 

Meski dalam hal produksi 
RAPP melakukan ekspansi, 
namun dari sisi ketersediaan 

bahan baku kertas, RAPP tak 
bisa melakukan ekspansi. 
Tony bilang. Saat ini mereka 
masih mengandalkan pasokan 
bahan baku kertas dari kayu 
di hutan tanaman industri 
(HTI) di dalam negeri. Adapun 
penambahan pasokan bahan 
baku kertas tersebut sulit di-
tambah karena sulitnya men-
dapatkan izin HTI baru. 

"Susah menambah HTI 
baru, jadi kami berpikir, de-
ngan sumber daya yang ada, 
kami bisa menambah nilai 
tambah," terang Tony. Selain 
memproduksi kertas, RAPP 
juga memproduksi bubur ker-
tas atau pulp dengan kapasi-
tas produksi 2,8 juta ton per 
tahun.

Mimi Silvia

RAPP target 
ekspor 75% 

produksi kertas 
dari pabrik paper 

mill ketiga.

Rencana Investasi 
Otomotif 2016

Merek Nilai

Toyota Rp 5,4 triliun

Mitsubishi Rp 6,6 triliun

SGMW Wuling Rp 9 triliun

Sumber: Wawancara  KONTAN


