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Yang terkena dampak masuknya asing 
adalah industri komponen skala kecil.
Ignatius Sumardi, 
Direktur PT Galih Ayom Paramesti

■MANUFAKTUR

Buku dan film Harry 
Potter yang ditulis oleh 
JK Rowling kini ba-

nyak digemari oleh golongan 
tua maupun muda. Kini bu-
kan cuma buku dan fi lm, tapi 
aneka jenis merchandise dan 
gim juga telah diproduksi. 
Bahkan The Wizarding World 
of Harry Potter bisa Anda 
nikmati saat berlibur di Uni-
versal Orlando, Hollywood, 
dan Osaka.

Rowling yang juga pe-
rempuan Inggris ini, sebe-
narnya memiliki nama leng-
kap Joanne Rowling. Harry 
Potter franchise adalah kera-
jaan bisnis luar biasa yang 
menghasilkan lebih dari US$ 
10 miliar dari buku-buku 
berserinya. Dari fi lm, meng-
hasilkan US$ 7,7 miliar. 

Omzet ini tidak termasuk 
mainan, merchandise, video, 
gim, dan theme park. Silakan 
dibayangkan seberapa besar-
nya. Saat ini, nilai merek 
Harry Potter telah melam-
paui US$ 15 miliar.

JK Rowling adalah penu-
lis pertama yang beraset US$ 
1 miliar. Perjuangannya 
bukan melalui perjalanan 
yang mudah. Ia meninggal-
kan suaminya yang ringan 
tangan dan membesarkan 
putri satu-satunya yang ma-
sih bayi. Ia sempat hidup 
dalam kemiskinan hingga 
mendapatkan tunjangan 
dari pemerintah Inggris. 

Ia pun menulis tanpa 
komputer dan mesin ketik di 
kafe dekat tempat tinggalnya, 
berjam-jam walaupun hanya 
mengorder satu cangkir kopi. 
Putrinya yang bayi tertidur 
di kereta bayi.

Harry Potter mendulang 
pro dan kontra. Yang pro, 
menyebut ini bermanfaat 
bagi banyak pihak, terutama 
anak-anak penggemarnya 
yang rela membaca 700 hala-
man sehingga kemampuan 
membaca mereka naik. Guru 
SD berterima kasih kepada 
Harry Potter karena memba-
ngun semangat membaca. 

Yang kontra, yakni fun-
damentalis Kristen menen-
tang konsep sihir yang di-
anggap kuasa setan. Namun, 
protes ini tetap tidak mere-
dam penjualan. 

Secara bisnis, penerbit 
seri original Harry Potter 

Bloomsbury menggunakan 
profit “windfall”-nya dari 
karya JK Rowling untuk 
mengakuisisi 25 penerbit 
akademik. Kini, Bloomsbury 
Group termasuk digital pu-
blishing interaktif seperti 
BergFashionLibrary.com 
menyediakan materi belajar 
fashion design kelas dunia. 

Bloomsbury telah mene-
rima Bookseller Academic, 
Educational & Professional 
Pubilsher of the Year Award 
di 2013 dan 2014. Di Frank-
furt Book Fair, Bloomsbury 
juga menjadi fi nalis. 

Bagaimana sebenarnya 
proses menjual Harry Potter 
hingga menjadi merek luar 
biasa? Tidak seromantis 
yang kita bayangkan. 

Kisah pribadi Rowling 
sebagai seorang single mo-
ther miskin yang berbakat, 
menyentuh hati para pemba-
ca. Ini merupakan storytel-
ling marketing (pemasaran 
dengan berkisah) jenial. 

Kita sering merasa “kenal 
dekat” dengan para pencipta 
merek terkenal, seperti Steve 
Jobs “si anak yang diadopsi 
oleh pasangan Jobs, dropout 
dari kolese, dan memulai 
bisnis komputer di garasi 
rumah orang tuanya.”Kita 
juga kenal betul dengan kisah 
Mark Zuckerberg yang me-
mulai Facebook dari kamar 
asramanya di Harvard. Ki-
sah perjuangan hidup seseo-
rang merupakan instrumen 
pemasaran yang ikut mem-
beri “jiwa” bagi produk.

“Romantisme” kisah hi-
dup JK Rowling sebenarnya 
tidak seberapa dibandingkan 

dengan business sense-nya 
yang kuat. Ia dikenal sangat 
selektif dengan tawaran-ta-
waran lisensi. Ia pernah 
menolak McDonalds dan 
lainnya, namun memilih 
Warner Bros sebagai peme-
gang lisensi yang bonafide 
dan sesuai dengan image 
yang ingin dijaganya. 

Jika keluarga Kardashi-
an-Jenner membiarkan para 
fan membangun blog-blog 
klub fan, Warner Bros mene-
gur para pemilik blog-blog 
tentang Harry Potter. Infor-
masi dan image Harry Potter 
sangat dijaga. Namun akhir-
nya, mereka menyerah juga 
mengingat peran besar blog-
blog para fans dalam mema-
sarkan franchise ini. 

Strategi pemasaran Har-
ry Potter juga jenial? Berba-
gai versi buku Harry Potter 
diterbitkan, dari versi origi-
nal untuk anak-anak, hingga 
versi dewasa dan cover ber-
beda. Bloomsbury memasti-
kan profi t mengalir dari ber-
bagai diversifi kasi.

Rowling sendiri tidak 
hanya menulis, namun juga 
sebagai penjaga image yang 
ketat. Ia perlu menyetujui 
setiap produk yang dilisensi-
kan, serta ikut menentukan 
casting pemain fi lm dan sut-
radara. Stephen Spielberg 
pernah dipertimbangkan 
namun tidak dia pilih.

Peluncuran judul Harry 
Potter dilakukan secara ge-
gap gempita serentak di te-
ngah malam, sehingga antre-
an di depan toko buku berli-
ku- liku.  Bahkan buku 
terakhir dari seri Harry Pot-
ter berhasil terjual 11 juta 
kopi dalam 24 jam. Rekor 
terbesar sepanjang masa.

Pada 2010, Universal 
Orlando membuka taman 
bertema Harry Potter yang 
langsung menarik 11,2 juta 
pengunjung. Omzet tahun 
itu berhubungan dengan 
penjualan karcis dan suvenir 
mencapai US$ 1,1 miliar.

Kini penggemar Harry 
Potter bisa menikmati kisah-
kisah baru melalui Pottermo-
re.com, walaupun bentuknya 
telah berbeda dari seri awal-
nya. Kehebatan Harry Potter 
bukan berasal dari sihir, na-
mun dari kejeniusan pema-
saran yang bisa kita tiru. ■

Menjual Kerajaan Harry PotterMenjual Kerajaan Harry Potter

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

JAKARTA. PT Barata Indone-
sia terus berupaya menggen-
jot pasar ekspor. Perusahaan 
pelat merah ini menargetkan 
bisa meraup pendapatan eks-
por US$ 10 juta di akhir tahun 
ini. Ini berarti target sama de-
ngan pencapaian tahun lalu. 

Menurut Sari Sutjahjani, 
Sekretaris Perusahaan PT 
Barata Indonesia, hingga se-
mester satu ini, pihaknya su-
dah meraup pendapatan eks-
por sekitar US$ 4,5 juta. "Ta-
hun ini  memang agak 
melambat untuk melakukan 
ekspor," katanya kepada 
KONTAN, Rabu (24/8).

Faktor inilah yang membuat 
perusahaan manufaktur ini 
memasang target konservatif 
untuk pasar ekspor. Berun-
tung, Barata sudah meneken 
kontrak jangka panjang de-
ngan Standar Car Truck Com-
pany mulai 2011 hingga 2021 
untuk pengadaan komponen 
kereta api.

Rabu (23/8) , Barata sudah 
mengekspor  empat kontainer 
komponen kereta api ke Ame-
rika Serikat dan Meksiko pe-
sanan dari perusahaan terse-
but. Adapun total pesanan se-
banyak delapan kontainer 
komponen kereta api.

Silmy Karim, Direktur Uta-
ma PT Barata Indonesia opti-
mistis target tersebut bisa 
tercapai. Salah satu upaya ad-
lah membidik negara tujuan 
ekspor baru di periode paruh 
kedua tahun ini. "Kami akan 
ekspor komponen kereta api 
ke Australia," kata Silmy ke-
pada KONTAN (24/8).

Supaya lancar, saat ini ma-
najemen Barata Indonesia te-
ngah merevatilisasi pabrik 
mereka. Tujuannya adalah 
supaya bisa mendongkrak 
kapasitas produksi. Namun, 
Silmy tidak memerinci target 
dan kapasitas produksi dari 
pabrik Barata.

Selain pasar ekspor, Barata 
Indonesia juga tidak melupa-
kan pasar domestik. Maklum, 
penjualan di pasar lokal bisa 
memberi kontribusi hingga 
80% ke kocek perusahaan.

Apalagi saat ini pemerintah 
tengah gencar membangun 
infrastruktur pembangkit lis-
trik, logistik pelabuhan, pem-
bangunan dan perawatan 
pabrik besar seperti gula dan 
semen. Termasuk juga fasili-
tas minyak dan gas untuk 
Pertamina dan PGN.

Apalagi Barata juga sudah 
mendapat persetujuan men-
dapat penyertaan modal nega-
ra (PNM) sebesar Rp 500 mili-
ar. "PMN untuk Barata tahun 
ini sudah dianggarkan APBN-
P 2016 dan sudah mendapat-

kan persetujuan DPR. Kami 
sedang menunggu proses pen-
cairan dari Pemerintah," tam-
bah Silmy.

Selain fokus di produk ma-
nufaktur, Barata juga bakal 
mengembangkan lini bisnis 
alat berat. 

Ke depan, Barata akan me-
ngembangkan lini bisnis alat 
berat. Perusahaan ini optimis-
tis, bila pertumbuhan ekono-
mi Indonesia mulai membaik, 
maka bakal banyak industri 
yang membutuhkan alat berat. 
"Salah satu pilar sukses eko-
nomi ke depan adalah bila 
mengembangkan industri alat 
berat, termasuk di Indonesia," 
tuturnya.

Pamela Sarnia

Barata Siap Garap 
Pasar Ekspor Anyar

Barata 
menargetkan 

penjualan ekspor 
tahun ini sama 
dengan 2015.
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JAKARTA. Pelaku bisnis in-
dustri komponen otomotif 
dalam negeri minta agar pe-
merintah segera mengerem 
investasi asing di sektor ini.  
Mereka meminta pemerintah 
memasukkan industri kompo-
nen ringan seperti baut dan 
mur untuk kendaraan bermo-
tor, dan suku cadang lain yang 
sudah ada di dalam negeri ke 
daftar negatif investasi (DNI).

Pasalnya, saat industri oto-
motif lesu, permintaan kom-
ponen otomotif turun. Akibat-
nya permintaan lesu sementa-
ra mereka asing datang 
dengan harga lebih murah. 

"Kami mengharapkan ada-
nya koordinasi antara Kem-
prin, BKPM, dan instansi lain 
untuk menyeleksi pemain 
asing yang bakal masuk," kata 
Ketua Umum Gabungan In-
dustri Alat-alat Mobil dan 
Motor (GIAMM) Hamdhani 
usai menemui Menteri Perin-
dustrian Airlangga Hartarto, 
Rabu (24/8).

GIAMM minta pemerintah 
mengatur masuknya investasi 
asing, hanya membuka ind-
sutri komponen yang belum 
mampu diproduksi oleh ind-
sutri lokal. "Supaya pemain 
lokal ini tidak tersingkir. Ka-
rena pemain asing yang ma-
suk ini biasanya punya hu-
bungan istimewa dengan 
prinsipalnya yang punya pab-
rik mobil di Indonesia. Ini 
menyulitkan kami," katanya.

Ia mengaku mulai khawatir 
dengan gencarnya investasi 
asing yang masuknya di in-
dustri komponen belakangan 
ini. Investor asing ini memiliki 
kemampuan teknologi yang 
cukup tinggi dan memilih di 
bidang usaha yang saat ini di-
garap industri lokal.

Sebab jika pabrikan otomo-
tif nantinya pilih memakai 
onderdil yang diproduksi oleh 
investor baru yang juga rekan-
an mereka, maka industri da-
lam negeri bakal mati. Jika 
permintaan hanya mengan-
dalkan pasar ritel akan mem-
buat industri lokal kalah. "In-
dustri komponen yang mem-
butuhkan volume besar 
supaya dia bisa survive," pa-
par Hamdani.

Kekhawatiran dampak gen-
carnya investasi asing di bis-
nis onderdil mobil ini mulai 
dirasakan pemain lokal. "Porsi 
bisnis kami jadi semakin ke-
cil," kata Janto I. Pangestu, 
Sekretaris Perusahaan PT 
Garuda Metalindo Tbk kepada 
KONTAN, Kamis (25/8).

Janto melihat, investasi 
asing yang gencar masuk di 
sektor bisnis ini berasal dari 
Jepang. "Bisnis mereka se-
dang susah di negaranya. Ka-
lau mereka masuk ke sini 
akan menyebabkan industri 
lokal tertekan," kata Janto.

Memukul industri kecil
Namun tidak demikian pro-

dusen piston silinder PT Galih 
Ayom Paramesti mengklaim 
tak khawatir dengan persa-
ingan ini. Ignatius Sumardi, 
Direktur PT Galih Ayom Para-
mesti mengatakan perusaha-
annya masih belum mera-
sakan persaingan keras. 

Menurut dia, banjirnya pe-
main asing dirasakan industri  

ska la  kec i l  menengah 
(UMKM). "Perusahaan Jepang 
seakan diperintahkan untuk 
mencari UMKM asal Jepang 
juga. Jadi yang merasakan 
dampak pengusaha UMKM 
binaan Yayasan Darma Bhakti 
Astra," ujar Ignatius kepada 
KONTAN, Kamis (25/8).

Ignatius berpendapat agar 
tidak saling berebut pasar, 
sebaiknya investasi asing te-
tap boleh saja masuk ke Indo-
nesia asal harus bekerja sama 
dengan pemain lokal. "Mesti-
nya yang asing itu bergabung 
dengan kami, bukannya berdi-
ri sendiri," jelas Ignatius.

Menanggapi keluhan Ke-
menterian Perindustrian ber-
janji akan mengkaji perminta-
an dari industri komponen 

otomotif tersebut. "Kami se-
dang mengkaji klasifikasi 
baku lapangan usahanya 
(KBLI), mana yang perlu kami 
tutup. Kalau sudah selesai 
skemanya baru kami ajukan 
ke Badan Koordinasi Pena-
naman Modal," kata I Gusti 
Putu Suryawirawan, Direktur 
Jenderal Industri Logam, Me-
sin, Alat Transportasi dan 
Elektronika Kementerian Per-
industrian, Kamis (25/8).

Putu mengakui ada banyak 
industri komponen otomotif 
yang masuk Indonesia. Dalam 
catatan Kemprin pada semes-
ter I-2016 jumlahnya sudah 
mencapai 700-an. Kemprin 
tentu tak ingin masuknya 
asing ini justru membunuh 
industri lokal yang ada.    ■

Onderdil Lokal Tertekan
Pengusaha suku cadang lokal menginginkan investasi onderdil tertutup bagi pemodal asing

Pamela Sarnia

Solar Cell

 KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Tenaga pemasaran menerangkan kepada pengunjung produk solar cell saat pameran di Kementerian Perindustrian, 
Jakarta, Kamis (25/8). Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rooftop, yaitu penempatan solar cell di atap gedung 
perkotaan diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan listrik di perkotaan.


