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Investor Baru ke JIIPE

■ MAKANAN

Enam investor akan berlabuh dan berinvestasi senilai Rp 1,5 triliun di kawasan industri JIIPE
Wahyu Satriani
JAKARTA. Kawasan Java Integrated Industrial and Port
Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa
Timur mulai menarik minat
investor. Mereka yang tertarik
menanamkan modal di kawasan industri itu rata-rata
adalah industri manufaktur.
Johannes Mardjuki, Managing Director JIIPE, mengatakan, sekitar enam investor
siap masuk ke kawasan itu
tahun depan. Perusahaan tersebut antara lain bergerak di
sektor food industries, chemical, serta building industries. "Total luas lahan sekitar
40 hektare (ha), kami belum
mengetahui nilai investasi investor tersebut," ujar Johannes Mardjuki, kepada KONTAN, Kamis (22/12).
Dari total investor yang siap

masuk, tiga di antaranya termasuk penanaman modal
asing (PMA). Sedangkan sisanya merupakan penanaman
modal dalam negeri (PMDN)
dan perusahaan lokal.
Saat ini, sekitar lima perusahaan telah masuk ke JIIPE.
Menurut Mardjuki, perusahaan itu bergerak di sektor garam industri, kimia dan fertilizer. Sedangkan nilai investasi mencapai Rp 1,5 triliun.
"Investor yang masuk dengan
luas lahan 30 ha," ujar dia.
Sejumlah perusahaan yang
telah masuk merupakan PMA.
Diantaranya, Uni Cham, mendirikan perusahaan produksi
garam. Serta, Clariant, perusahaan dari Jerman yang berge-

rak di bidang bahan kimia.
Perusahaan tersebut akan
mengolah bahan baku untuk
menghasilkan bahan kimia.
Megaproyek JIIPE merupakan sebuah kawasan industri
terpadu, terintegrasi dengan
fasilitas pelabuhan di Manyar,
Gresik, Jawa Timur. Kawasan
industri ini dikembangkan
dan dikelola oleh PT Pelindo
III dengan AKR Land.

Kawasan terintegrasi
Sebagai kawasan industri
modern, JIIPE akan menjadi
kawasan industri terintegrasi
dengan pelabuhan, jalan tol,
dan jalur rel kereta api, hingga
kawasan hunian. Selain lahan,

JIIPE telah mempersiapkan
pasokan bahan baku air dan
kebutuhan gas bagi industri
yang menghuni kawasan.
Adapun pasokan listrik di
kawasan tersebut, siap mengalir pada kuartal III-2017. Pengelola kawasan itu saat ini
mempersiapkan tiga pembangunan pembangkit listrik di
arela JIIPE yang memiliki luas
lahan 1.761 ha.
Proyek pembangkit tersebut antara lain Pembangkit
Listrik Tenaga Gas (PLTG)
berkapasitas 15 megawatt
(MW) yang konstruksinya dimulai kuartal I-2017, PLTG
500 MW dibangun mulai kuartal IV-2018 dan Pembangkit
Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

berkapasitas 600 MW yang
konstruksinya mulai kuartal
IV-2020.
Kehadiran JIIPE juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Perindustrian. Beberapa kali, Kementerian
Perindustrian ikut menawarkan JIIPE ke investor asing.
Menteri Airlangga Hartarto
berharap, JIIPE segera beroperasi tiga tahun ke depan.
“Sampai saat ini, terdapat 73
kawasan industri yang beroperasi di seluruh Indonesia,”
ungkap Airlangga.
JIIPE menjadi salah satu
kawasan percontohan di Pulau Jawa. JIIPE juga dilengkapi kawasan pendidikan, hiburan, olahraga dan hunian.
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Penjualan Sepeda Motor

Profil Kawasan
Industri Java
Integrated Industrial
Ports and Estate
(JIIPE) Gresik
Luas lahan industri 1.761 hektare
Luas lahan hunian 766 hektare
Luas pelabuhan 406 hektare
24 km dari
Surabaya dan 55
Lokasi
km dari bandara
Juanda.
Pelabuhan langAkses
sung dan kereta
api langsung
Akan dibangun
tiga pembangkit 15
Energi
MW, 500 MW dan
600 MW
Industri berat, industri berbasis CPO,
Peruntukkan
industri menengah,
lahan industri
industri ringan dan
otomotif.
Daftar pengguna Clariant (Kimia)
lahan
Unichem (Garam)
Sumber: Riset KONTAN

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Karyawan diler motor memeriksa motor displai di Jakarta, Kamis (22/12). Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor
Indonesia (AISI), penjualan motor sampai akhir tahun 2016 terpaut tipis dengan target di angka 6,2 juta unit, yaitu sekitar
5,95 unit. Sedangkan tahun 2017 kenaikan penjualan diprediksi antara 2%-4%.

Organisasi dan Komunikasi Gaya Ibu

S

alah satu perempuan
tangguh dalam dunia
komunikasi dan bisnis
adalah ibunda dari 10 orang
anak keluarga Kardashian
dan Jenner, yang bernama
Kris Jenner. Kris adalah momager (mommy manager) keenam anak kandungnya
Kourtney, Kim, Khloe, Robert,
Kendall dan Kylie.
Mantan suaminya Bruce
Jenner, adalah pemenang
medali emas Olimpiade tahun 1972 lalu untuk kategori
dekatlon. Kini ia dikenal sebagai Caitlyn Jenner.
Yang menarik dari gaya
berbisnis dan komunikasi
Kris ini adalah “gaya seorang
ibu”, yang menempatkan tutur kata baik (positive words)
dalam setiap kesempatan dan
bekerja keras dan cerdas untuk memberikan yang terbaik
bagi keluarga.
Untuk kontribusinya dalam dunia bisnis dan pertelevisian, Kris Jenner diakui
dunia sebagai pakar komunikasi dan matriarch dunia televisi realitas Hollywood.”
Strategi bisnisnya terjadi
secara organik alias kebetulan, mengingat ia tidak berlatar belakang bisnis dan tidak
pernah mendapat pendidikan
bisnis. Profesi sebelumnya
adalah pramugari (flight attendant).

Gaya seorang ibu ini bukan berarti ia adalah seorang
perempuan keibuan nan lemah lembut. Melainkan menempatkan kerja keras, kerja
cermat, positivitas, dan semangat memotivasi dengan unconditional love (kasih tanpa
batas). Ia menjaga kekompakan keluarga apapun yang
terjadi dan sesulit apapun
situasi.
Sebagai manajer, Kris
berhasil membuka kesempatan bagi keluarganya dengan
hanya mengandalkan keberanian berkomunikasi. Ya,
pada saat ia baru menikah
dengan Bruce Jenner, pasangan ini tidak memiliki penghasilan dan tabungan yang
cukup untuk membiayai 10
orang anak dalam keluarga
besar mereka.
Dengan dorongan keberanian, pasangan baru ini
memasarkan bisnis motivasi
Bruce Jenner dengan mengirimkan brosur pemasaran ke
7.000 perusahaan dan individu. Pemasaran cold calling
ini berhasil menelurkan cukup banyak order sebagai
motivational speaker bagi
Bruce.
Suatu hari, ketika ibunda
Kris bernama Mary Jo Shannon (dipanggil MJ) yang bermukim di La Jolla perlu
mengurus suaminya yang

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional Serial
Entrepreneur dan Berbasis di
California

sedang sakit, Kris membantu
mengelola toko tersebut. Ternyata, ia menyukainya dan
terinspirasi untuk membuka
toko serupa di Calabasas, kota
kediamannya.
Berhasil dengan toko
anak-anak yang dikelola bersama Kourtney, ternyata dua
putrinya Khloe dan Kim juga
tergerak untuk mendirikan
butik yang diberi nama
Dash.
Selanjutnya, reality TV
show Keeping Up with The
Kardashians (KUWTK) diproduksi oleh Ryan Seacrest Productions ternyata sukses dan
melejit. Padahal, Kris hanya
mengharapkan bahwa show

15

INDUSTRI

Produsen ponsel China banyak yang mau
masuk Indonesia karena pasarnya bagus.
Suryanto Chang,
Assistant GM Sat Nusapersada Tbk

tersebut cuma menjadi platform pemasaran produk-produk mereka.
Sebagai seorang ibu, ia
hanya ingin agar anak-anaknya mempunyai sumber
penghasilan yang lumayan
untuk keluarga mereka.
Sungguh menarik perjalanan bisnis komunikasi Kris
Jenner. Strategi bisnisnya
organik ala ibu.
Pertama, Kris menggunakan apa yang ia miliki, yaitu
anggota keluarganya sendiri
sebagai platform dan produk.
Ia “menjual” Bruce Jenner
sebagai pembicara motivasi
mengingat prestasinya sebagai pemegang medali emas
Olimpiade.
Selanjutnya, keluarganya
“dijual” sebagai platform untuk menjual produk. Ternyata, platform tersebut malah
bermetamorfosis menjadi
produk yang sangat laris dijual, yaitu KUWTK. Kini telah ada komputer gim, aplikasi, buku fiksi dan non-fiksi,
pakaian, dan mainan anakanak yang menggunakan
rupa mereka.
Kedua, konsep bekerja
menjadi sangat cair dan fleksibel. Kehidupan sehari-hari
mereka yang difilmkan untuk
KUWTK dan itulah “pekerjaan” mereka. Bukankah suatu
pekerjaan terindah adalah

ketika kita menjadi diri sendiri?
Jadi, kenalilah diri Anda.
Keterampilan dan talenta
merupakan dua hal berbeda,
dan keduanya merupakan
produk yang bisa dipasarkan
secara agresif sebagaimana
Kris Jenner lakukan. Bahkan
gaya dan strategi pemasaran
bisa dijalankan secara organik. Intinya adalah kenali
platform dan gaya berkomunikasi.
Ketiga, mengenali dan
memperdalam gaya berkomunikasi organik yang ringan
dan menarik. Keluarga Kardashian dan Jenner dikenal
dengan gaya mereka yang
alami serta tidak dibuatbuat.
Rupanya ada ketulusan
dalam gaya komunikasi mereka. Walaupun hal itu bisa
saja bermuatan product placement.
Akhir kata, seorang ibu
adalah seorang manajer alami. Dengan sedikit sentuhan
modernitas dan strategi komunikasi yang tepat, Anda
dapat menjadi seorang Kris
Jenner.
Semangat tidak kenal lelah dan mengutamakan kesejahteraan anak-anak dan keluarganya merupakan spirit
kerja yang sangat bisa kita
teladani.
■

Industri Makanan
Tumbuh Lebih Baik

ANTARA/Zabur Karuru

Pertumbuhan industri makanan dan minuman tahun depan
tumbuh 7,5%-7,8%.
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) memprediksi, sektor industri makanan dan minuman tumbuh
paling tinggi tahun depan.
Sektor industri yang berkaitan
dengan isi perut tersebut akan
menjadi motor penggerak industri secara keseluruhan.
Di atas kertas, Airlangga
Hartanto, Menteri Perindustrian, mematok pertumbuhan
industri makanan dan minuman tahun depan tumbuh 7,5%7,8%. Pertumbuhan industri
itu karena perekonomian nasional diproyeksikan lebih
stabil dan membaik.
Bukan tanpa alasan, pemain
di industri makanan dan minuman juga melantunkan sikap optimistis terhadap kinerja industri tahun depan. Ada
banyak rencana yang kini dikerjakan produsen makanan
dan minuman agar pasar mereka kian jumbo.
Seperti yang disampaikan
Erijanto Djajasudarma, Direktur Food and Beverages Industri PT Niramas Utama.
Produsen makanan merek
Inaco tersebut optimistis mengejar pertumbuhan antara
15%-20% tahun ini. Tahun depan, Erijanto mematok pertumbuhan lebih tinggi. "Kami
optimistis tumbuh lebih baik,"
kata Erijanto, kepada KONTAN, Kamis (22/12).
Tak hanya industri makanan, industri minuman juga
memproyeksikan pasar yang
lebih baik di tahun 2017. Riko
Sistanto, Direktur Marketing
PT Tirta Fresindo Jaya, yang
terkenal dengan merek Le
Minerale juga mengintip pertumbuhan penjualan lebih
baik tahun depan.
Demi mengejar pertumbuhan, PT Tirta Fresindo Jaya te-

ngah membangun pabrik berkapasitas lima kali lipat dari
produksi saat ini. "Januari
2017 pabrik sudah beroperasi,
dan produksi kami akan naik
menjadi 5 juta karton per bulan," kata Riko ke KONTAN,
Kamis (22/21).
Dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, Riko menargetkan pertumbuhan penjualan Le Minerale tahun 2017
bisa naik 400%. Di sisi penjualan saat ini, Riko bilang, sudah
terjadi lonjakan permintaan
30% karena Natal dan Tahun

Industri makanan
dan minuman
tumbuh karena
proyeksi ekonomi
akan membaik.
Baru.
Selain pasar domestik, Tirta
Fresindo berencana merambah negara ekspor tahun depan. Negara yang sedang dijajaki berada di Asia. "Kami
masih riset dan melihat pasar
ekspornya, rencana tahun depan," ungkap Riko.
Sama seperti Niramas Utama dan Le Minerale, produsen
biskuit PT Siantar Top Tbk
juga memproyeksikan kenaikan penjualan tahun depan.
Armin, Direktur Operasional
PT Siantar Top Tbk, bilang,
meski tahun ini terhitung belum terlalu baik, tahun depan
pihaknya optimistis tumbuh
20%-30%. "Tahun depan kami
juga berencana menaikkan
ekspor dari 3% menjadi 5%,"
kata Armin.
Umi Kulsum
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Sat Nusa Menambah
Perakitan Ponsel
JAKARTA. Kehadiran merek
ponsel global di Indonesia
mendatangkan berkah bagi
PT Sat Nusapersada Tbk.
Emiten berkode saham PTSN
tersebut kebagian merakit sebagian proses produksi ponsel
merek global.
Di antara daftar merek global yang kini diproduksi di
pabrik PTSN adalah ponsel
asal China merek Infinix. Suryanto Chang, Assistant General Manager PT Sat Nusapersada Tbk menyebutkan, PTSN
telah memproduksi tiga jenis
ponsel untuk Infinix.
Dalam memproduksi ponsel
Infinix tersebut, PTSN mengandalkan fasilitas pabrik mereka yang ada di Batam, dengan kapasitas produksi sekitar 15.000 unit ponsel per
bulan. "Sekarang mereka (Infinix Mobility Indonesia) sedang berdiskusi untuk menambah produksinya," kata
Suryanto, kepada KONTAN
Rabu (21/12).
Menurut Suryanto, semakin
besar penjualan Infinix di Indonesia, semakin ramai pula
kerja produksi di pabrik
PTSN. Terkait investasi untuk
produksi ponsel, Suryanto
hanya memberikan gambaran.
Satu line produksi membelanjakan modal setidaknya sekitar US$ 2 juta.
PT Infinix Mobility Indonesia, selaku vendor ponsel Infinix di Indonesia, saat ini berusaha memperbesar pasar di
Tanah Air. Ia terus meluncurkan dua produk anyar yang
mulai dipasarkan awal tahun
2017. Ada dua produk anyar
Infinix, yakni Infinix Zero 4
dan Infinix Zero 4 Plus.
Anis Thoha Manshur, Manajer Marketing Infinix Mobility,
menyatakan, selain meluncur-

kan produk baru, Infinix juga
berusaha menambah distributor offline. Namun, Infinix
juga gencar menggempur produknya melalui pasar online.
"Kami berusaha tetap bisa
menjual satu harga di dua pasar yang berbeda," tandas
Anis, Rabu (21/12).
Asal tahu saja, agar bisa
memasarkan produk di Indonesia, Infinix wajib memiliki
kandungan lokal alias Tingkat
Kandungan Dalam Negeri
(TKDN). Maka itu, Infinix Mobility Indonesia menjalin kerjasama dengan PTSN.
Tak hanya ponsel Infinix,
PTSN juga kedatangan vendor
ponsel global lain yang mempercayakan perakitan ponsel
di pabriknya. Di antara merek
itu antara lain Asus, Acer,
Lava, Hisense, Smartfren dan
Xiaomi. Untuk produksi ponsel Asus, PTSN memproduksi
200.000 unit per bulan.
Kemudian merek Xiaomi
sebanyak 60.000 unit ponsel
per bulan, ada juga merek Hisense dan Smartren sebanyak
50.000 per bulan, merek Lava
sebanyak 10.000-20.000 unit
per bulan, dan Acer sebanyak
20.000 unit per bulan. "Dua
bulan ini, Acer tak lagi produksi karena penjualan kurang bagus," kata Suryanto.
Mengenai proses produksi,
PTSN memiliki 11 pabrik dan
salah satunya sedang diperluas dari 2 lantai menjadi 5
lantai. Perluasan pabrik untuk
persiapan memproduksi merek ponsel lain. Saat ini, PTSN
sedang negosiasi kerjasama
produksi dengan Huawei.
"Produsen ponsel China banyak yang mau masuk, pasarnya bagus," kata Suryanto.
Eldo C Rafael

