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Fasilitas R&D Apple 
Hadir di Kuartal II
JAKARTA. Raksasa teknologi 
asal Amerika Serikat (AS), 
Apple Inc memastikan diri 
berinvestasi di Indonesia. Per-
usahaan berlogo buah apel 
tersebut akan membuka sara-
na Research and Development 
(R&D) Center atau pusat riset 
dan inovasi.

Dalam rencana, Apple Inc 
membuka R&D Center pada 
kuartal II-2017. Sanny Iskan-
dar, Staf Ahli Menteri Perin-
dustrian bilang, dalam tiga 
bulan ke depan, Apple akan 
berkantor di Green Office 
Park 9, di kawasan Area Bumi 
Serpong Damai (BSD), Tange-
rang Selatan.

Pemilihan area bukan me-
rupakan arahan dari pemerin-
tah, melainkan hasil riset Ap-
ple tahun lalu. "Mereka memi-
lih lokasi yang areanya 
mengarah ke industri digital. 
Nantinya di area tersebut 
akan dibangun digital hub 
atau Silicon Valley-nya Indo-
nesia," kata Sanny di Ke-
menterian Perindustrian, 
Kamis (30/3).

Menurut Sanny, pada ta-
hap awal Apple menyewa 
kantor sembari menunggu 
pengembang BSD City me-
nyelesaikan pengembangan 
kawasan industri digital 
seluas 20 hektare (ha). Apa-
bila kawasan tersebut sele-
sai, ada kemungkinan Apple 
Inc membangun gedung 
sendiri.

Selain alasan tempat, San-
ny bilang, Apple juga mem-
pertimbangkan lokasi yang 
bisa dijangkau dari universi-
tas, seperti Universitas Bina 
Nusantara, Prasetiya Mulya,  
dan Universitas Atmajaya. 
Universitas Multimedia Nu-
santara juga tak jauh dari 
kawasan itu. Apple ingin 
melibatkan mahasiswa da-
lam proses R&D di Indone-
sia. "Ini bisa menyerap 
300 orang–400 orang yang 
difasilitasi untuk membuat 
aplikasi. Nanti ada mentor 
dari Apple," kata Sanny. 

Tak hanya mendirikan 
satu fasilitas R&D, Apple 
juga berencana mendirikan 
tiga atau empat fasilitas 
yang sama. Fasilitas kedua 
rencananya masih di Jawa. 
Lokasi ketiga baru di luar 
Jawa. Menurut Sanny, Men-
teri Komunikasi dan Infor-

matika Rudiantara memberi-
kan referensi mendirikan fasi-
litas ketiga Apple tersebut di 
Toba, Sumatra Utara. 

Apple Inc sebelumnya men-
janjikan investasi U$ 44 juta di 
Indonesia. Sebagian investasi  
untuk membangun R&D Cen-
ter. Fasilitas R&D Center ter-
sebut akan menjadi pelengkap 
Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) bagi Apple.

Dengan memenuhi keleng-
kapan TKDN, Apple bisa men-
jual ponsel di Indonesia. Fasi-
litas R&D akan menghasilkan 
aplikasi berupa software bu-
atan dalam negeri. "Besok 
(hari ini) ada launching pon-
sel Apple baru, yakni iPhone 
7," kata Sanny.

Eldo C Rafael

China Garap Dua Proyek
China Fortune Land Development sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk membeli lahan

JAKARTA. Semakin banyak 
pengembang asing yang men-
coba peruntungan di pasar 
domestik. Salah satunya ada-
lah China Fortune Land Deve-
lopment asal Tiongkok.

Pengembang yang berbasis 
di Singapura ini tengah meng-
garap dua proyek properti 
yang ada di pinggiran Jakarta. 
Satu proyek hunian tapak ada 
di daerah Tangerang. Di pro-
yek ini, China Fortune menja-
lin kerjasama dengan PT Alam 
Sutera Realty Tbk (ASRI) un-
tuk menggarap proyek terse-
but di atas lahan seluas 60 
hektare (ha). 

China Fortune membeli la-
han dari Alam Sutera dengan 
merogoh kocek hingga 
US$ 150 juta. Di atas lahan itu, 
pengembang ini bakal mem-
bangun perumahan sebanyak 
2.800 unit dengan luas ba-
ngunan rata-rata 140 meter 
persegi (m²) yang akan diberi 
label Lavon Swan City.

Proyek kedua ada di Kara-
wang, Jawa Barat. Berbeda 
dengan proyek pertama, yang  
kedua ini merupakan proyek 
kawasan industri. Kali ini, 
China Fortune bermitra de-
ngan pengembang lokal lain, 
yakni PT Agung Podomoro 
Land Tbk (APLN), sebagai 
penyedia lahan. 

Luas lahan di proyek lahan 
industri tersebut sekitar 
200 hektare. "Kami ingin 
membangun kota baru 
kombinasi antara BSD 
(Bumi Serpong Damai), Ja-
babeka dan SCBD (Sudir-
man Centre Business Dis-
trict)," terang Imelda Adhi-
saputra, Vice President 
China Fortune Land Deve-
lopment Indonesia, Kamis 
(30/3).

Pengembang ini mempro-
yeksi, dana yang sudah 
mengalir sampai pekan ke-
dua April nanti untuk meng-

garap kedua proyek tersebut 
bisa mencapai Rp 4 triliun. 
Seluruh dana tersebut sudah 
habis untuk pembebasan la-
han.

Sedangkan untuk pemba-
ngunan kedua proyek terse-
but, China Fortune Land bakal 
merealisasikan pada akhir ta-
hun ini. Meski baru di bulan 
Desember proyek  bisa diba-
ngun, pengembang ini sudah 
mencanangkan bakal menge-
luarkan total dana hingga 

US$ 1,5 miliar selama lima ta-
hun ke depan untuk mengga-
rap proyek tersebut.

Nanti, CFLD bakal mengga-
rap proyek seperti kota satelit 
yang terintegrasi laiknya yang 
pernah  CFLD bangun di ping-
giran kota Beijing. Apalagi 
kawasan Tangerang dan Kara-
wang tidak terlalu jauh dari 
Jakarta.

Meski begitu ia mengakui 
dalam proses pembangunan, 
hambatan kerap terjadi. Ter-

utama soal keterbatasan lahan 
yang tidak sebanding dengan 
permintaan. Kondisi ini mem-
buat China Fortune Land ke-
sulitan bisa membuat hunian 
yang nyaman bagi para konsu-
men. 

Banyak pengembang yang 
masih belum mau menjual 
atau merilis proyek dengan 
harapan harga lahan masih 
bisa melonjak. "Permintaan 
tanah akan terus naik," ucap-
nya.       ■

Tantyo Prasetya 
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Gerai

Garuda Indonesia dan Aero 
Jasa Cargo Perkuat Bisnis

JAKARTA. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berupaya 
mengoptimalkan bisnis logistik. Salah satu cara lewat ker-
jasama bisnis anak usaha PT Aero Jasa Cargo atau biasa 
disebut Aeroexpress. 

Kedua perusahaan ini meneken nota kesepahaman yang 
mencakup dua bidang kerjasama. Yakni layanan pengirim-
an barang door to door dan membentuk Cargo Service 
Center (CSC) yang ada di Tebet, Jakarta Selatan. Manaje-
men perusahaan pelat merah ini berharap, program kemit-
raan ini bisa memacu laju bisnis logistik di kedua perusa-
haan itu. "Pembukaan CSC ini merupakan salah satu upaya 
mengembangkan potensi kargo udara di Indonesia dan  
dapat menjangkau ke seluruh pelosok daerah untuk me-
nunjang pesatnya pengiriman kargo domestik dan interna-
sional," kata Sigit Muhartono, Direktur Kargo Garuda Indo-
nesia dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3).

Direktur Utama Aero Jasa Cargo Bambang Sunan berha-
rap, kerjasama tersebut bisa memperkuat layanan di kargo 
udara. Saat ini total outlet Cargo Service Center yang ter-
sebar di Indonesia berjumlah 73 gerai. Sekitar 46 CSC ada 
di bandara dan sisanya di pusat kota.

Dina MIrayanti Hutauruk

Laba ASSA Tumbuh 82%, 
Menjadi Rp 62,15 Miliar

JAKARTA. PT Adi Sarana Armada Tbk berhasil meraih 
pertumbuhan laba besar sepanjang tahun 2016. Merujuk 
laporan keuangan 2016, emiten berkode ASSA tersebut 
memacu pertumbuhan laba sampai 82% menjadi Rp 62,15 
miliar.

“Kami tetap berkinerja positif, meski kondisi perekono-
mian belum stabil,” kata Hindra Tanujaya, Sekretaris Per-
usahaan PT Adi Sarana Armada Tbk, dalam siaran pers 
yang diterima KONTAN, Kamis (30/3). Melonjaknya laba 
tak lepas dari naiknya pendapatan usaha perseroan ini se-
besar 12,8%, menjadi Rp 1,57 triliun. 

Mayoritas pendapatan perusahaan jasa rental kendaraan 
tersebut dari jasa penyewaan kendaraan dan jurumudi se-
nilai Rp 1,07 triliun. Setelah itu dari usaha logistik yang 
naik 11,8% menjadi Rp 286 miliar. Menyusul kontribusi 
penjualan mobil bekas Rp 201 miliar. Selebihnya dari bisnis 
balai lelang kendaraan bekas senilai Rp 13,8 miliar.

Dari laba bersih tersebut, sekitar 40% akan dibagikan 
sebagai dividen tunai, sedangkan sisanya menjadi dana 
cadangan dan dibukukan sebagai laba ditahan. Dalam ren-
cana, tahun ini ASSA akan mengalokasikan sebesar 
Rp 1 triliun untuk pembelian kendaraan, infrastruktur dan 
pengembangan usaha.

Agung Hidayat

Kami ingin membangun kota baru kombinasi 
BSD, Jababeka dan SCBD.
Imelda Adhisaputra, Vice President 
CFLD Indonesia

Produk-produk audio, 
visual, dan telekomuni-
kasi Bang & Olufsen, 

dikenal dengan sebutan 
“B&O” para penggemarnya. 
Desain dan kualitas suara 
dan gambarnya luar biasa 
jernih dan memukau, mem-
buatnya ikon kultural sekelas 
Leica. Pasar yang  mereka 
bidik adalah para insan ber-
dompet supertebal dan bisnis 
kelas atas, seperti developer 
properti luks dan hotel-hotel 
berbintang lima. 

Berdiri pada tahun 1925, 
di Struer, kota kecil Denmark, 
oleh dua insinyur muda Peter 
Bang dan Svend Olufsen, kini 
produk B&O dipasarkan di 
100 negara melalui outlet 
khusus. B&O retailer. Outlet 
ini mirip dengan Apple Store 
yang menjual eksklusif. Para 
konsumennyapun super fa-
natik. 

Dengan valuasi US$ 450 
juta, B&O kini diincar oleh 
perusahaan distributor pro-
duk-produk luks asal Hong 
Kong Sparkle Roll Group Ltd. 
Pasar Asia, terutama China, 
ternyata sangat memuja me-
rek legendaris passion luxury 
B&O ini.

Kelebihan utama produk-
produk B&O bukan hanya 
dari sisi akustik, desain, dan 
performance. Usia setiap pro-
duk diperkirakan sekitar 20 

tahun. Setiap toko ritel B&O 
menjanjikan berbagai bentuk 
layanan purnajual yang kom-
prehensif.

Produk B&O sangat envi-
ronmentally friendly dengan 
standar tinggi environmental 
design standards, mengingat 
standar Skandinavia dan Uni 
Eropa sangat tinggi. Setiap 
komponennya dipastikan di-
produksi dengan standar eko-
logi tertinggi sejak awal de-
sain hingga distribusi. Pro-
duct requirement database 
mereka mencatat setiap fase 
proses manufaktur, sehingga 
tidak ada proses kecil yang 
terlewatkan.

Limbahnya dipastikan 
diolah ulang dengan standar 
tertinggi. Setiap outlet resmi 
siap membantu pembuangan 
produk B&O dan baterai agar 
tidak mencemari lingkungan 
dan apa yang bisa didaur-
ulang, akan dioptimalkan. 

Sebagai bisnis yang telah 
berusia hampir satu abad, 
strategi bisnisnya bergulir 
seiring perkembangan za-
man. Satu hal yang mereka 
pertahankan adalah kualitas 
kejernihan suara dan gambar 
serta desain minimalis cer-
das. 

Setiap penggemar B&O 
pasti bisa mengenali produk 
favorit mereka. Karena me-
mang tidak ada duanya di 

dalam industri consumer 
electronics.

Ekspansi kini merambah 
ke Asia, benua yang daya be-
linya semakin tinggi, terma-
suk Tiongkok dan Indonesia. 
Outlet B&O kini dapat dite-
mui di mal-mal premium di 
Asia, termasuk di ION Singa-
pura dan Plaza Indonesia. 

Teknologi display televisi 
OLED yang dipelopori LG, 
digunakan B&O untuk pro-
duk-produk barunya. Ini me-
nurunkan ongkos produksi 
(production cost), sehingga 
profi t per unit dapat diperki-
rakan lebih tinggi. 

Sedangkan harga jual ke-
mungkinan besar akan diper-

tahankan tetap tinggi. Era 
teknologi murah ternyata sa-
ngat menguntungkan consu-
mer electronics luks.

Kerja sama dengan ma-
nufaktur otomobil luks juga 
diperdalam dengan integrasi 
B&O 3D Sound System dalam 
Audi A4 Saloon dan Audi A4, 
yang terdiri dari 19 speaker 
individual. Dapat diperhati-
kan suara surround yang ti-
dak hanya di sekeliling Anda, 
namun juga secara vertikal. 
Berbagai integrasi dengan 
BMW, Aston Martin dan Mer-
cedes juga dilakukan.

Apa pelajaran dari strate-
gi bisnis B&O tersebut? Per-
tama, membangun merek de-
ngan kualitas super premi-
um. Pastikan proses produksi 
dari desain hingga eksekusi 
distribusi ramah terhadap 
lingkungan. Turunkan carbon 
footprint seoptimal mungkin. 
Keselamatan planet berada di 
tangan produsen dan konsu-
men.

Kedua, bangun gurita ritel 
dengan servis purna jual 
komprehensif, termasuk edu-
kasi pembuangan limbah. 
Bekali tim di outlet dengan 
pengetahuan produk, servis, 
dan ramah ekologi.

Ketiga, bidik pasar busi-
ness to business (B2B) dan 
business to consumer (B2C), 
dengan demografi jelas. Di 

mana konsumen berada, di 
situlah masuk produk melalui 
partnership B2B maupun di-
rect ke konsumen. Semakin 
dikenal produk melalui part-
nership-partnership tersebut, 
semakin tinggi penjualan 
langsung ke konsumen 
(B2C).

Keempat, mengurangi 
ongkos produksi identik de-
ngan meningkatkan profit, 
tanpa menurunkan harga 
jual. Dengan menurunnya 
harga teknologi pada umum-
nya, kualitas materi tidak 
perlu diturunkan dan ini sa-
ngat menguntungkan bagi 
produsen teknologi luks.

Kelima, nilai magis se-
buah merek dapat bertahan 
hingga  mencapai satu abad 
atau lebih. Kuncinya adalah 
pemahaman filosofi produk 
yang diterjemahkan dalam 
proses produksi dan produk 
akhir premium. 

Bisa dimengerti mengapa 
para produsen consumer pro-
ducts kini berlomba-lomba 
memasuki pasar luks. Pasar 
ini tergolong stabil mengingat 
purchasing power yang tetap 
tinggi walaupun terjadi rese-
si global. 

Menggunakan strategi 
menurunkan ongkos produksi 
dan kerjasama B2B atas da-
sar demografi identik, tam-
paknya cukup jitu.               ■

Manuver Bang & Olufsen

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

en.cfl dcn.com

Groundbreaking Tangerang New Industry City.

Pengembang Asing 
di Pasar Lokal

Nama Asal

Crown Group Australia

Ascendas Group Singapura

Sojitz Japan Jepang

Itochu Japan Jepang

Hongkong Land Hongkong

China Communications 
Construction Group China

Sumber: Riset KONTAN


