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Pabrik Piano Berdenting
Yamaha mengumumkan pembangunan pabrik alat musik senilai Rp 568,5 miliar di Bekasi
Petrus Sian Edvansa,
Asnil Bambani
JAKARTA. Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)
mencatatkan komitmen investasi dari produsen alat musik
asal Jepang senilai US$ 43,4
juta atau setara Rp 568,54 miliar. Komitmen investasi tersebut berupa pendirian pabrik
piano akustik, piano elektrik
atau digital, biola serta komponen piano lain
Hasil produksi alat musik
nantinya akan dipasarkan untuk pasar ekspor sebesar 99%.
"Hasil produksinya akan menambah angka ekspor Indonesia sekitar US$ 84,7 juta per
tahun," kata Himawan Hariyoga, Deputi Bidang Promosi
Penanaman Modal dalam keterangan resmi BKPM kepada
media, Kamis (9/3).
Dalam catatan KONTAN,
perusahaan alat musik yang
sebelumnya mengumumkan
investasi di Indonesia dengan
nilai Rp 568,5 miliar adalah
Yamaha Corporation. Perusahaan asal Jepang tersebut
tertarik membangun pabrik
alat musik dengan pemilihan
lokasi di Bekasi, Jawa Barat.
Merujuk pernyataan tertulis
Yamaha Corporation pada
Februari lalu, rencana investasi di Indonesia akan dimulai
pada Maret 2017. Adapun target dari beroperasinya pabrik
diharapkan bisa dilakukan tahun 2018.
Untuk investasi di Indonesia, Yamaha Corporation menunjuk anak usahanya yaitu
PT Yamaha Musical Products
Asia (YMPA). Tak hanya di
Indonesia, ekspansi Yamaha
tersebut juga dilakukan di India. Adapun produk-produk
yang dihasilkan di India mau-

pun Indonesia tersebut akan
dipasok untuk kebutuhan negara berkembang termasuk
juga di Indonesia.
Asal tahu saja, di Indonesia
Yamaha saat ini memiliki lima
anak perusahaan manufaktur
yang akan dilibatkan dalam
produksi alat musik dan peralatan audio. Adapun pemilihan lokasi di Bekasi dilakukan
karena di lokasi yang sama
terdapat perusahaan asal Jepang lain.
Jika tak ada aral melintang,
pabrik yang menghasilkan
alat musik itu akan beroperasi
Agustus 2018. Himawan menyebutkan, investasi pabrik
alat musik bisa menyerap
1.600 tenaga kerja. "Mereka

menempati 15 hektare lahan
di kawasan industri di Bekasi
dan bisa langsung konstruksi,
karena memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi
Langsung Konstruksi (KLIK),"
kata Himawan.
Jika pembangunan pabrik

alat musik sesuai rencana,
maka ekspor perdana bisa dilakukan September 2018 mendatang. Berdasarkan data
BKPM, data realisasi investasi
Jepang sepanjang tahun 2016
lalu mencapai US$ 5,4 miliar.
Angka investasi tersebut

Investasi Yamaha Musical Products Asia
Lokasi pabrik

Bekasi

Modal Disetor

Rp 568,5 miliar

Kepemilikan

Yamaha Corporation 100%

Bisnis

Pabrikan alat musik digital, piano, dll

Tahun rencana pendirian

2017

Tahun mulai operasi

2018
Sumber: Yamaha Corporation

menduduki peringkat kedua
setelah Singapura. Jepang
merupakan salah satu negara
teratas yang berkontribusi
besar terhadap pencapaian
realisasi investasi asing di Indonesia. Salah satu sektor industri yang paling banyak diminati investor Jepang adalah
otomotif.
Sedangkan I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate)
Kementerian Perindustrian,
bilang, belum mendapat informasi detail soal investasi Yamaha tersebut. "Kami mengurus industri yang sudah terealisasi, kalau baru rencana itu
di BKPM," kata Putu.
■

Peralatan Rumah Tangga

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Model menunjukkan produk houseware Medina di Jakarta, Kamis (9/3). Produsen Medina mengklaim sebagai merek
foodware halal pertama yang diproduksi oleh perusahaan asli Indonesia. Pertumbuhan pasar produk plastik rumah tangga
diperkirakan terus meningkat hingga tahun 2018.

Menjual Spiritualitas Yoga Lululemon

L

ululemon Athletica, Inc
(LULU) yang lebih populer dengan merek Lululemon, dikenal dengan produk-produk apparel yoga dan
atletik perempuan berbasis di
Vancouver, Kanada. Berbagai
model tank top dan legging
berstandar industri atlet dapat ditemui di lebih dari
354 outlet di seluruh dunia.
Price point cukup tinggi karena membidik pasar menengah ke atas.
Bagi para penggemar
yoga dan fitnes, produk-produk Lululemon bagaikan Ferrari penggemar balap automobil. Luar biasa fashionable,
kuat dan tahan lama.
Form fit dan materi yang
dry alias kering seketika walaupun berkeringat sangat
nyaman dipakai. Juga desain
yang luwes memberi makna
tersendiri.
Didirikan tahun 1998
oleh Dennis J “Chip” Wilson
yang penggemar ski, surfing,
skating dan yoga, produk-produknya dikenal berorientasi
performance berteknologi
tinggi dengan muatan spiritual. Filosofi spiritualitas
yang dinikmati oleh kaum
menengah atas ini berhasil
meraup lebih dari sekitar
US$ 2 miliar per tahun sejak
tahun 2014.
Perjalanan bisnis Lulule-

mon tidak selalu mulus. Di
tahun 2013, mereka me-recall
legging seharga US$ 98 karena transparan, sehingga pakaian dalam pengguna kelihatan dari luar. Ini diatasi
dengan recall dan rilis ulang
dengan lapisan dalam enam
bulan kemudian. Harganya
pun diturunkan menjadi
US$ 92.
Recall ini menurunkan
nilai saham. Kendati begitu,
tidak menurunkan animo
konsumen yang telah tergilagila spiritualitas high-tech
produk yoga ini. Konsumen
masih percaya akan kelebihan produk, edukasi dari para
penjaga toko dan sense of style ketika dipakai.
Wilsonpun turun dari posisi chief executive officer
(CEO) dan memfokuskan diri
pada product development
perusahaan baru, Kit+Ace
daywear dan loungewear
yang menggabungkan kenyamanan pakaian olahraga dengan pakaian santai. Padahal, sebelumnya Wilson tidak
setuju dengan ide ini. Kini ia
berkompetisi dengan perusahaan yang didirikannya
hampir 20 tahun lalu.
Kebesaran Lululemon diawali dengan mission statement sederhana. Yakni, menciptakan produk-produk yang
memperpanjang usia, menye-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar,
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
hatkan, dan menggembirakan. Ini diterjemahkan dengan berbagai aktivitas yoga
dan atletik yang digalakkan
di antara para pegawai dan

Semakin sering
olahraga, merek
Lululemon makin
beredar.
lokasi ritel yang terintegrasi
dalam komunitas.
Para pegawai toko atau
sales promotion girl (SPG)
dan sales promotion boy
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Saya berharap, ada produk-produk baru lagi
yang bisa diproduksi di dalam negeri.
Rudiantara,
Menteri Komunikasi dan Informatika

(SPB) disebut sebagai edukator konsumen. Dan mereka
memang dipilih dari para
antusias yoga dan atletik.
Aktivitas-aktivitas pemasaran dilakukan di akar rumput. Para praktisi fitnes dan
yoga berkumpul dan saling
berkomunikasi, baik online
maupun offline.
CEO baru Laurent Potdevin mengencangkan laju pertumbuhan setelah masa surut
di tahun 2014 akibat recall.
Strategi ritelnya antara lain
mengendurkan persyaratan
pengembalian pembelian (return policy), desentralisasi
manajemen dengan layout
toko yang lebih demokratis,
manajer toko sebagai duta
besar komunitas dan model
organisasi yang mirip dengan holacracy Zappos. Yakni
setiap anggota tim mempunyai otoritas independen.
Strategi bisnis sendiri semakin agresif, dengan fokus
pengembangan di luar Amerika Utara. Telah ada lebih
dari 200 toko di Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Mereka ekspansi ke Australia,
Asia, Eropa dan e-commerce.
Teknologi kain anti UV dan
kategori produk tenis, renang,
dan golf juga diperkenalkan.
Men’s products dan produk
untuk para muda belia (teenagers dan tweens) juga mulai

diproduksi.
Kalau dulu, para yogi dikenal sebagai para hippie berambut panjang kusut dan
bercelana lebar bermotif bunga-bunga. Kini mereka adalah para eksekutif trendi yang
berlatih ashtanga dan birkham
di klub-klub fitnes elite bertiket jutaan rupiah setiap bulan.
Sebagaimana Starbucks
yang sebenarnya mengemas
konsep lama yaitu “minum
di kedai kopi” dengan sesuatu
yang modern, berstandar
tinggi dan chic. Nah Lululemon juga melakukan hal yang
sama.
Para pegawai Lululemon
diberi benefit perusahaan free
pass untuk fitnes. Ini merupakan strategi duta besar akar
rumput yang jitu. Semakin
sering mereka berolahraga,
semakin merek Lululemon
beredar. Para influencer fitnes
dan yoga, seperti instruktur
dan guru-guru olahraga juga
diberi kesempatan khusus
bekerjasama.
Akhir kata, bidiklah akar
rumput dan komunitas dengan edukasi dan pencerahan
para yogi. Sepanjang suatu
ide dikemas sesuai dengan
perkembangan zaman, produk klasik dapat diperbarui
sebagai sesuatu yang segar
dan hidup.
■

■ PONSEL

BlackBerry Bidik Jual
1 Juta Ponsel Aurora

TRIBUNNEWS/Chairul Arifin

Blackberry Aurora.
JAKARTA. Lama menghilang,
BlackBerry kembali hadir di
Indonesia. Berbeda dengan
produk terdahulu, kali ini
BlackBerry merilis telepon
seluler (ponsel) dengan balutan sistem operasi Android.
Dengan mengusung nama
BlackBerry Aurora, pihak
BlackBerry hadir di Indonesia
lewat PT BB Merah Putih,
perusahaan patungan dengan
perusahaan swasta nasional.
Tak hanya merilis satu produk
saja, BlackBerry berencana
merilis produk lanjutan.
"Tak menutup kemungkinan tahun ini kami mengeluarkan produk baru lagi," kata
Stanly Widjaja, Vice President
(VP) Sales & Marketing PT
BB Merah Putih di Jakarta
Kamis (9/3). Dengan menawarkan harga Rp 3 juta-an,
BlackBerry menargetkan bisa
memegang pangsa pasar 13%
pasar ponsel di Indonesia.
Khusus di segmen menengah, BlackBerry mengincar
pangsa pasar lebih besar, yakni 25%. Untuk distribusi di Indonesia, PT BB Merah Putih
menggandeng PT Tiphone
Mobile Indonesia Tbk.
Tan Lie Pin, Chief Executive Officer (CEO) PT Tiphone
Mobile Indonesia Tbk, menyatakan, BB Merah Putih adalah
perusahaan joint venture antara BlackBerry dengan Hengky Setiawan, yang merupakan
Komisaris Utama PT Tiphone
Mobile Indonesia Tbk .
Maka itu Tan Lie Pin bilang,
BB Merah Putih bukan anak
usaha langsung PT Tiphone
Mobile Indonesia Tbk. Mengingat bukan unit usaha langsung, penjualan BB Merah
Putih tidak masuk laporan
emiten Tiphone Mobile Indonesia. "Kami hanya punya hak

mendistribusikan di Indonesia," kata Tan, Kamis (9/3).
Karena memegang hak distribusi, Tiphone telah membuat target penjualan BlackBerry. Di atas kertas, Tiphone
Mobile Indonesia membidik
penjualan satu juta unit dan
diharapkan bisa tercapai tahun ini. Agar bisa mencapai
target, Tan telah mempersiapkan serangkaian program.
"Pasar ponsel Indonesia sudah
menuju replacement (pergantian), bukan pembeli baru.
Jadi kami ada semacam prog-

BlackBerry akan
melakukan
ekspor ponsel,
jika ada izin dari
kantor pusat.
ram tukar tambah beberapa
jenis ponsel lama," jelas Tan.
Tak hanya pasar domestik,
Tan bilang akan mengekspor
BlackBerry Aurora jika ada
kesempatan. Untuk itu, Tan
telah meminta izin ke pihak
BlackBerry pusat. "Negara tujuan ekspor adalah India dan
Arab," kata Tan.
Meski ada rencana ekspor,
namun dalam waktu dekat BB
Merah Putih masih fokus di
dalam negeri. Rudiantara,
Menteri Komunikasi dan Informatika, menambahkan,
dalam tiga bulan belakangan
ini sudah ada tiga ponsel baru
yang diproduksi di Indonesia.
"Saya berharap, ada produkproduk baru lagi yang bisa diproduksi dalam negeri," kata
Rudiantara, Kamis (9/3).
Eldo C Rafael

■ MINUMAN

Coca-Cola Ekspansi
ke Indonesia Timur
PASURUAN. Bertepatan peringatan 25 tahun beroperasi di
Tanah Air, produsen minuman kemasan PT Coca-Cola
Amatil Indonesia meresmikan
fasilitas Mega Distribution
Center di Pandaan, Pasuruan,
Jawa Timur, Kamis (9/3).
Tak hanya menjadi pusat
distribusi semata, di area yang
sama juga berdiri fasilitas
packaging service division
(PSD). Fasilitas ini yang akan
mencetak preform untuk digunakan sebagai botol kemasan plastik produk Coca-Cola
Amatil Indonesia.
Fasilitas yang berdiri di lahan seluas 10,8 hektare (Ha)
tersebut akan meningkatkan
produksi preform Coca-Cola
sampai dengan 130.000 preform per jam. Dan mampu
menampung sampai 40,3 juta
botol produk, serta 7.100 pallet preform.
Kadir Gunduz, Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, menjelaskan, fasilitas
baru tersebut akan memperkuat penetrasi di wilayah Indonesia Timur. "Indonesia Timur sangat penting bagi kami.
Sehingga kami optimistis
Coca-Cola bisa melayani sampai dengan 370.000 konsumen
di daerah sana dengan investasi baru ini, dan jumlahnya
akan bertambah" kata, Kadir
saat acara peresmian Mega
Distribution Center, Kamis
(9/3).
Di kesempatan sama, Iain
McLaughlin, President of
ASEAN Business Unit The
Coca-Cola Company, mengatakan, investasi sekitar
US$ 60 juta di Jawa Timur
tersebut merupakan salah
satu bukti keseriusan mereka
berinvestasi di Indonesia.
Asal tahu saja, tahun 2015

lalu, Coca-Cola menyatakan
komitmen menanamkan investasi senilai US$ 500 juta
secara bertahap di Indonesia.
"Kami melihat Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi yang baik. Meskipun
ada tantangan menghadang,
iklim ekonomi Indonesia masih bertumbuh," kata dia.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
yang juga hadir dalam peresmian fasilitas Mega Distribution Center bilang, pihaknya
akan mendorong pertumbuhan kinerja industri makanan
dan minuman di Indonesia.
Sebab, ini merupakan salah
satu industri yang mampu
melaju lebih kencang di atas
rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menyatakan, pemerintah juga akan mengawal
rencana Coca-Cola Amatil Indonesia berinvestasi di Indonesia sampai tiga tahun ke
depan dengan nilai sekitar
US$ 500 juta. "Kami menyambut baik rencana ekspansi
Coca-Cola Amatil Indonesia
saat ini, karena mendukung
target investasi industri di Indonesia tahun 2017 sebesar
Rp 500 triliun dalam rangka
mendorong pertumbuhan
ekonomi,” ujar Airlangga.
Sekadar informasi, perusahaan minuman asal Paman
Sam yang hadir di Indonesia
sejak tahun 1992 tersebut telah memasarkan 13 merek
minuman di Indonesia. Seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite,
Diet Coke, Coca-Cola Zero,
Minute Maid Pulpy, Minute
Maid Fruit Bite, Frestea, A&W,
Schweppes, Minute Maid Nutriboost, Aquarius dan Ades.
Petrus Siam Edvansa

