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Kami ada ruang ekspansi, tapi perlu dilihat 
permintaan dan persiapan dana investasi.
Jason Soo Lee, Presiden Direktur PT 
Hankook Tire Indonesia Sales Division

■MANUFAKTUR

Jika Anda penyuka pakai-
an berdesain simpel de-
ngan harga terjangkau, 

pasti Anda suka Uniqlo. Di-
bandingkan dengan Zara, 
H&M dan Forever 21 yang 
sama-sama fast fashion, de-
sain-desain Uniqlo termasuk 
timeless dan dapat dipakai 
kapan saja tanpa takut ke-
tinggalan tren.

Fast fashion kok timeless? 
Ini uniknya. Dan yang lebih 
unik lagi adalah komunikasi 
merek Uniqlo yang kena betul 
di antara para milenial yang 
picky dan lebih idealis diban-
dingkan dengan generasi-ge-
nerasi sebelumnya.

Uniqlo didirikan pada ta-
hun 1984, tahun yang sama 
Forever 21 didirikan. Pendi-
rinya Tadashi Yanai baru 
saja lulus dari Waseda Uni-
versity di Jepang.

Uniqlo merupakan bagian 
dari Ogori Shoji dengan me-
rek "Men's Shop OS" yang 
menjual pakaian pria peker-
ja. Holding company ini didi-
rikan pada tahun 1949 di 
Ube, Yamaguchi oleh ayahan-
da Tadashi.

Di tahun 1984, mereka 
memulai toko uniseks casual 
dengan nama Unique Clo-
thing Warehouse di Hiroshi-
ma. Uniqlo merupakan akro-

nim nama panjang tadi dan 
"Q" dalam merek ini adalah 
typo. Wow, typo yang keren 
banget. (Siapa bilang "kesa-
lahan" merupakan "kegagal-
an"?)

Tujuh tahun kemudian, 
merek holding company "Ogo-
ri Shoji" diubah menjadi 
"Fast Retailing." Saat itu, te-
lah ada 100 gerai Uniqlo di 
seluruh Jepang.

Terhitung 1997, Uniqlo 
menggunakan strategi private 
label dengan bisnis model 
Gap. Outsourcing dilakukan 
di China dengan QC ketat 
mereka. Jadilah produk-pro-
duk Uniqlo stapel penting 
bagi penduduk Jepang yang 
sedang terlanda krisis Asia 
1997.

Pada tahun 2001, jumlah 
gerai mencapai 500 unit di 
seluruh Jepang. Akhir tahun 
2017, ada 1.900-an gerai 
Uniqlo di seluruh dunia. Dan 
profi t sebelum pajak pada ta-
hun 2020 diproyeksikan akan 
mencapai US$ 12,2 miliar. 
Luar biasa.

Filosofi  bisnis Uniqlo sen-
diri ada dua yang utama, 
yaitu: Shun (seasonal best ti-
ming) dan Kinobi (functional 
beauty). Dua fi losofi  tersebut 
sangat penting perannya da-
lam menentukan derap bisnis 

dan sukses.
Shun di sini artinya men-

distilasi tren atau pra-tren 
dengan cermat dan memilih 
hanya intisarinya yang da-
pat dijadikan desain stapel. 
Berarti, harus cepat dan cer-
mat dalam memilih desain 
yang akan diproduksi.

Kinobi di sini artinya 
hanya memilih desain-desain 
fungsional yang pasti dapat 
dipakai konsumen dan ber-
fungsi semestinya. Penempa-
tan produk merchandising di 
gerai-gerai juga sangat ter-
atur berdasarkan warna, 
fungsi dan artistik yang rapi 
ala Zen. Sangat terasa unsur 
minimalistisnya.

CEO Uniqlo di Amerika 
Serikat bernama Nobuo Do-
mae pernah berujar bahwa 
fashion yang dipresentasikan 
dengan cermat, rasional dan 
terorganisasi baik mencipta-
kan pola-pola artistik dan 
ritme. Ini merupakan cer-
minan kualitas kultur Jepang 
kontemporer.

Dua fi losofi  ini terkulmi-
nasi dalam payung filosofi 
Lifewear. Cerminan praktis 
dan dapat dipakai sepanjang 
masa dan zaman merupakan 
intisari desain dan komuni-
kasi merek Uniqlo.

Uniknya, mereka berani 
bekerja sama dengan para in-
fl uencer besar alias artis-artis 
kondang seperti June Taka-
hashi, Pharrel Williams, Ke-
ith Haring, Jean-Michel Bas-
quiat, dan Joe Sanders. Selain 
itu, mereka juga memegang 
lisensi karakter-karakter kar-
tun klasik Disney, Marvel, 
Hello Kitty, Snoopy, UT dan 
Doraemon.

Uniqlo juga sangat maju 
dalam kategori pakaian da-
lam tahan dingin dan tahan 
panas, seperti Heat Tech dan  
AIRIsm. Kini gerai-gerai di 
Jepang juga menjual kimono 
dan yukata disamping pakai-
an olah raga yang kering (dri 
fabric).

Komunikasi merek di an-
tara para milenial tentu an-
tara lain adalah dengan 
menggunakan media sosial. 
Uniknya, Uniqlo kenal betul 
karakter kaum muda global 
yang senang ber-selfi e ria de-
ngan mengundang mereka 
memperagakan produk Uniq-
lo yang dikompetisikan. 

Event-event promosi 
Uniqlo sering menjadi viral. 
Dan ini lagi-lagi merupakan 
bukti dari keapikan filosofi 
bisnis dan sinkronnya komu-
nikasi merek Uniqlo. 

Namun, tentu saja tidak 
semua awalnya berjalan mu-
lus. Penetrasi di AS dengan 
tiga gerai pertama di New 
Jersey gagal total karena mi-
nimnya brand awareness dan 
salah lokasi. Lokasi suburb 
tidak cocok ternyata.

Namun lokasi-lokasi gerai 
di pusat metropolitan seperti 
San Francisco, Chicago dan 
Manhattan NYC sangat ber-
hasil. Jadilah Uniqlo merek 
asal Jepang bagi konsumen 
kota-kota besar yang senang 
simplisitas dan minimalitas 
ala Jepang.

Silakan meneladani Uniq-
lo dalam penetrasi pasar, 
model bisnis dan komunikasi 
merek. Simpel, minimalis, 
dan high revenue.                 ■

Rahasia Sukses dan Komunikasi Merek UniqloRahasia Sukses dan Komunikasi Merek Uniqlo

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. Permintaan ban di 
Indonesia terus bertambah 
seiring meningkatnya penjual-
an kendaraan. Alhasil, perusa-
haan ban lokal maupun asing 
berlomba-lomba menggelar 
ekspansi di pasar domestik. 

Salah satu produsen yang 
serius menggarap pasar ban  
dalam negeri adalah Hankook 
Tire. Kemarin, korporasi asal 
Korea Selatan itu mengumum-
kan siap merilis lima varian 
ban untuk kendaraan penum-
pang sepanjang tahun 2019. 
Proyeksi ini tidak seperti bia-
sanya, karena Hankook dalam 
setahun hanya meluncurkan 
satu sampai dua produk 
anyar. 

Memang, ini merupakan 
strategi mereka untuk mem-
perluas pangsa pasar dengan 
merilis lima varian ban baru 
sekaligus. Presiden Direktur 
PT Hankook Tire Indonesia 
Sales Division, Jason Soo Lee 
mengatakan, peluncuran pro-
duk sejalan dengan perkem-
bangan pasar otomotif di In-
donesia. 

Berdasarkan studi dari Han-
kook Tire, penjualan kendara-
an penumpang masih didomi-
nasi oleh segmen multi pur-
pose vehicle  (MPV) dan 
pertumbuhan signifi kan pada 
porsi penjualan sport utility 
vehicle (SUV). 

Selain itu, ada permintaan 
penjualan mobil premium dari 
Eropa. "Demi memenuhi tiga 
permintaan itu, kami melun-
curkan produk tersebut di In-
donesia," kata dia, kemarin.

Jason menilai, pasar ban 
Indonesia akan tumbuh seca-
ra moderat atau mencapai 2% 
hingga 3%. Adapun faktor 
pendukungnya adalah pening-
katan ban penumpang di da-
lam negeri. 

Tapi untuk target pangsa 

pasar belum dapat dibeberkan 
secara spesifik. "Data resmi 
belum ada, tapi hitung-hitung-
an kami sudah punya pangsa 
pasar double digit precenta-
ge," sebut Jason.

Saat ini, Hankook Tire Indo-
nesia memiliki pabrik di Cika-
rang dengan total kapasitas 
produksi mencapai 1 juta unit 
per tahun. Menurut Jason, ru-
ang ekspansi akan tetap ada.

Pasalnya, Hankook memi-
liki lima fase ekspansi. Saat 
ini fasenya baru di tahap ke-
dua. "Tentu kami ada ruang 
ekspansi, tapi perlu dilihat 
permintaan dan perlu siapkan 
dana investasi," jelas Jason.

Yang terang, penjualan Han-
kook masih besar di produk 

ban after sales. Sedangkan 
untuk ban pabrikan atau ori-
ginal equipment manufactu-
ring (OEM) belum ada, kare-
na pabrikan roda empat di In-
donesia masih dikuasai 
pabrikan asal Jepang. 

"Kami butuh waktu untuk 
mendapatkan kepercayaan di 
Indonesia. Di Amerika Serikat 
misalnya, perusahaan otomo-
tif Jepang sudah mengguna-
kan ban kami," tambah dia.

Ban skutik
Selain Hankook Tire, per-

usahaan ban roda dua asal 
negeri Ginseng lain juga ingin 
mendapatkan tempat di Indo-
nesia. Dengan merek Shinko 

Tire, perusahaan ini mengin-
car pasar kendaraan skutik 
premium di Indonesia.

Shin Hung Co Ltd selaku 
produsen Shinko Tire di Ko-
rea Selatan sudah menunjuk 
distributor tunggalnya yakni 
PT Roda Swamitra Perkasa 
(RSP). Kelak, RSP akan meng-
impor secara resmi ban merek 
Shinko Tire untuk mengisi 
pasar di dalam negeri.

Indra Syakti, Direktur PT 
RSP menjelaskan, sebetulnya 
merek Shinko sudah dijual 
sejak 2010. Tapi tahun 2015, 
ada aturan yang mewajibkan 
perusahaan ban mengantongi 
SNI. Kini, Roda Swamitra su-
dah memiliki SNI sejak tahun 
lalu sehingga bisa menjual 

produknya di Indonesia. 
"Kami melihat pasar ban roda 
dua di Indonesia sangat besar. 
Oleh karena itu tahun ini kami 
fokus ke pasar skutik premi-
um," ujar dia saat dihubungi 
KONTAN, Kamis (10/1).

Indra mengklaim, sudah 
banyak sepeda motor di Ame-
rika Serikat yang mengguna-
kan ban Shinko, seperti Har-
ley Davidson. Di Indonesia 
diharapkan pengguna motor 
seperti Harley-Davidson juga 
dapat membelinya.

Dari sisi distribusi, merek 
Shinko Tire sudah ada di Jawa 
dan Bali. Indra menambah-
kan, untuk pasar di luar Jawa-
Bali, Shinko Tire membuka 
opsi kemitraan.        ■

Ban Korea Menggelinding
Hankook Tire dan Shinko Tire siap menggelar ekspansi pasar ban di Indonesia

Eldo Christoffel Rafael

Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman

ANTARA/Aditya Pradana Putra

Para pekerja memproduksi kue di pabrik kue Pia Bagong, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1). 
Kementerian Perindustrian menargetkan sektor industri makanan dan minuman nasional dapat tumbuh 9,86% pada 2019 
setelah pada kuartal III 2018 mencatatkan pertumbuhan 7,23% secara tahunan.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/BPN
■ Nama lelang: pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah kantor 
Pertanahan Kab Ciamis paket II
Instansi: Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/BPN (Kode Lelang: 
3632065)
Satuan kerja: Kantor Pertanahan 
Kab. Ciamis
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya / 
jasa survey pemetaan atau KJSKB 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
1.752.480.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.733.120.240,00
Anggaran: APBN

■ Nama lelang: pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah kantor 
Pertanahan Kab Ciamis paket II
Instansi: Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/BPN (Kode Lelang: 
3632065)
Satuan kerja: Kantor Pertanahan 
Kab. Ciamis
Bidang/sub. bidang: jasa lainnya / 
jasa survey pemetaan atau KJSKB 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil atau non kecil
Pagu paket: Rp 1.752.480.000,00
HPS paket: Rp 1.733.120.240,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran: 
Kamis, 27 Desember 2018–Rabu, 
16 Januari 2019 melalui http://lpse.
atrbpn.go.id/eproc4  

Pekerjaan 
di Badan Nasional 
Penanggulangan 
Terorisme
■ Nama lelang: jasa manajemen 
konstruksi gedung dan infrastruktur 
pendukung pusat pengendalian 
krisis
Instansi: Badan Nasional Penanggu-
langan Terorisme (Kode Lelang: 
14229015)
Satuan kerja: Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha / jasa manajemen 
proyek terkait konstruksi bangunan 
(KL403) yang masih berlaku
Klasifi kasi: kecil atau non kecil
Pagu paket: Rp 1.657.300.000,00
HPS paket: Rp 1.657.064.200,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran: 
Senin, 31 Desember 2018–Rabu, 
16 Januari 2019 melalui http://lpse.
bnpt.go.id/eproc4/ 

Pekerjaan di Kemente-
rian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat
■ Nama lelang: konsultan 
manajemen provinsi Sulawesi 
Tenggara
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 48320064)
Satuan kerja: SNVT Penyediaan 
Perumahan Provinsi Sulawesi 
Tenggara
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha/ sesuai bidang 
pekerjaan dan masih berlaku
Klasifi kasi: kecil atau non kecil
Pagu paket: Rp 1.907.018.000,00
HPS paket: Rp 1.906.712.500,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran: 
Jumat, 4 Januari –Selasa, 15 Januari 
2019 melalui https://lpse.pu.go.id/
eproc/ 

■ Nama lelang: perencanaan jalan 
menuju perbatasan RI-PNG
Instansi: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kode Lelang: 48369064)
Satuan kerja: Perencanaan dan 
Pengawasan Jalan Nasional Provinsi 
Papua
Bidang/sub. bidang: jasa konsultan-
si badan usaha/ sesuai bidang 
pekerjaan dan masih berlaku
Klasifi kasi: kecil atau non kecil
Pagu paket: Rp 2.331.922.000,00
HPS paket: Rp 2.328.849.270,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran: 
Rabu, 9 Januari –Jumat, 18 Januari 
2019 melalui https://lpse.pu.go.id/
eproc/

Pekerjaan di 
Kementerian Kesehatan
■ Nama lelang: pengadaan obat 
non e-catalog RSUP Sanglah 
Denpasar
Instansi: Kementerian Kesehatan 
(Kode Lelang: 23361047)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Sanglah Denpasar
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ barang farmasi atau obat-
obatan dan masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Pagu paket: Rp 12.279.217.334,00
HPS paket: Rp 12.279.216.371,51
Anggaran: BLU

Pendaftaran: 
Kamis, 3 Januari –Rabu, 16 Januari 
2019 melalui http://lpse.depkes.go.
id/eproc4

Gerai

Dexa Group Memperkuat 
Ekspor ke Kamboja

JAKARTA. Dexa Group memperkuat pasar obat herbal di 
luar negeri. Setelah menjajakan HerbaKOF, HerbaCOLD,  
dan HerbaPAIN ke Singapura, mereka mulai menjual tiga 
produk itu ke pasar Kamboja.

Produk baru tersebut menambah portofolio Dexa Group. 
Sebelumnya, mereka sudah 18 tahun mengekspor produk 
ke Kamboja. "Dexa Group optimistis, produk herbal mo-
dern akan sukses di pasar Kamboja karena didukung de-
ngan distributor yang handal dan sangat menguasai pasar, 
yakni Dynamic Argon," ujar Andrew Sulistya, Director Sa-
les & Marketing Consumer Health PT Dexa Medica dalam 
rilis kepada media, Kamis (10/1).

Dalam catatan Dexa Group, rata-rata pertumbuhan pasar 
farmasi di Kamboja dalam kurun waktu 2012-2017 menca-
pai 8%. Nilai penjualan produk herbal pada tahun 2017 
mencapai US$ 6,88 juta. Penopangnya antara lain pertum-
buhan ekonomi yang positif, 16 juta jiwa populasi pendu-
duk dan dukungan kerjasama bilateral yang harmonis.

Bukan hanya Kamboja, tren konsumsi obat herbal juga 
terjadi secara global. Menurut Raymond Tjandrawinata, 
Executive Director Dexa Laboratories of Biomolecular 
Sciences (DLBS), bahan baku alam Indonesia diformulasi 
menggunakan metode pendekatan tandem chemistry ex-
pression bioassay system (TCEBS). Formulasi tersebut 
mengombinasikan teknik kimia, biokimia dan farmakologi 
modern. 

Eldo Christoffel Rafael

Penjualan Printer 2018 
Mencapai 1,7 Juta Unit

JAKARTA. Distributor tunggal brand Canon di Indonesia, 
PT Datascrip, memprediksi penjualan printer selama tahun 
2018 lalu sekitar 1,7 unit. Adapun jenis produk yang banyak 
terjual ialah printer inkjet. 

Senior Division Manager Canon Consumer System 
Product Division PT Datascrip Monica Aryasetiawan me-
ngatakan, Canon menguasai market share inkjet printer 
single function maupun multifunction. "Kalau dari sisi 
Canon sendiri, paling tidak kami estimasikan bisa capture 
sebesar 41% untuk inkjet printer," terang Monica, 
Kamis (10/1).

Memang, sepanjang tahun lalu, Canon lebih berkonsen-
trasi pada pasar printer efi sien. Kategori PIXMA inkjet efi -
sien series dinilai mempunyai penggunaan yang efi sien, 
biaya per lembar jauh lebih murah, tinta jauh lebih murah, 
serta bisa mencetak lebih banyak. "Karena memang itu 
yang paling dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari," ung-
kap Monica. 

Mengenai target penjualan Canon tahun ini, Datascrip 
memproyeksikan angka penjualan hampir sama tahun lalu. 
Sepanjang tahun 2018, Monica menyebutkan, penjualan 
printer single function paling dominan, 400.000 unit.

Kemarin Datascrip meluncurkan PIXMA TR4570s untuk 
pelaku bisnis skala kecil. Printer tersebut dinilai efi sien 
karena bersifat all-in-one sehingga dinilai cocok untuk 
bisnis rintisan. R4570s memiliki fi tur berbasis teknologi 
mulai dari proses cetak, copy, scan, hingga fax. 

Lita Febriani 


