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Dengan produk baru membuat konsumen 
memiliki trigger untuk membeli.
Bayu Rianto, Vice President of Sales 
BMW Group Indonesia

■MANUFAKTUR

Di puncak kejayaan ta-
hun 2015, Forever 21 
mencetak omzet global 

sebesar US$ 4,4 miliar. Angka 
tersebut cukup fantastis 
mengingat dua founder mere-
ka adalah imigran miskin AS 
asal Korea Selatan. Produk 
awal mereka berasal dari 
merchandise closeout fashion 
retailer.

Gol Forever 21 sebenarnya 
ingin mencapai US$ 8 miliar 
dalam tiga tahun, termasuk 
dengan membuka 600 outlet 
baru. Namun ekspansi besar-
besaran ternyata merupakan 
titik awal sunsetting mereka.

Bagaimana ceritanya, 
mari kita simak. Pertama, 
fokus ke desain yang unik 
dan tetap kelihatan eksklusif 
mulai sirna. Fokus ke ekspan-
si ternyata membuat energi 
perusahaan mengurangi fo-
kus ke desain. 

Padahal, desain-desain 
fast fashion mereka itulah 
yang membuat mereka sukses 
besar. Di masa jayanya, 400 
desain baru per hari dihasil-
kan.

Di antara retailer konven-
sional, Forever 21 mulai dige-
ser oleh H&M dan Zara. Ideal-
nya, velositas siklus produk 
bisnis jangan sampai kalah 
penting dari velositas bisnis 
yang dipengaruhi oleh kondi-
si makro. Desain dan diversi-
tas produk tetap merupakan 
salah dua kunci keberhasilan 
bisnis. 

Kedua, kebangkitan e-
commerce. Dengan low barri-
er of entry, siapapun yang 
punya skill coding dan sour-
cing produk, pasti bisa mem-
buka olshop (online shop). 
Salah satu pemain fast fas-
hion online yang diperhitung-
kan adalah Fashion Nova 
yang digemari oleh para onli-
ne infl uencer. 

Fashion Nova super aktif 
di media sosial, sedangkan 
Forever 21 cukup aktif namun 
tidak memberikan kesan "sen-
sasional." Padahal, sebanyak 
60% kaum muda milenial 
berbelanja online.

Mengingat kaum milenial 
kini termasuk angkatan kerja 
terbesar, kebiasaan berbelan-

ja mereka inilah yang perlu 
diperhatikan. Anehnya, hing-
ga 2016, Forever 21 masih 
saja ekspansi ke mal-mal 
yang sudah mulai sepi peng-
unjungnya.

Jadilah Forever 21 merugi 
hingga 25% setiap tahunnya. 
Utang mereka kini mencapai 
US$ 500 juta dan nett worth 
para founder Do Won Chang 
dan Jin Sook menurun hing-
ga US$ 4 miliar. 

Berita terkini, Forever 21 
sedang gencar menutup out-
let-outlet mereka di seluruh 
dunia. Jadilah mereka bagian 
dari "retail apocalypse" alias 
"kiamat ritel" yang kini se-
dang bergulir di seantero ja-
gad. 

Di AS sendiri, sebanyak 
15.000 outlet ritel telah ditu-
tup. Sekitar 75.000 toko lagi 
menyusul ditutup.

Mal-mal pun sepi dan mu-
lai ditinggalkan sebagai "mal 
hantu." Silakan di-search di 
Youtube untuk melihat sendi-
ri seperti apa mal-mal hantu 
tersebut.

Ketiga, pelanggaran HAKI 
likeness di mana seorang im-
personator Ariana Grande 
digunakan dalam iklan Fore-
ver 21 menunjukkan ketidak-
pekaan perusahaan yang pu-
nya dampak negatif terhadap 
pool konsumen. Grande sen-
diri menuntut perdata sebe-
sar US$ 10 juta, yang sampai 
saat tulisan ini ditulis masih 
belum diketahui endingnya.

Strategi kampanye pema-
saran mereka juga tampak-

nya tersendat dan kurang 
perhitungan matang. Auten-
tisitas dalam era internet ini 
sangatlah penting dan tidak 
tergantikan. Sedangkan kul-
tur Forever 21 masih cende-
rung offline bak di tahun 
1980-an dan 1990-an.

Akhir kata, Forever 21 
kini dalam fase restrukturi-
sasi menjelang bankruptcy. 
Dengan berbagai strategi 
baru dan networking interna-
sional dan nasional, semesti-
nya Forever 21 mempunyai 
kans untuk bangkit kembali.

Intinya, dengan bala ten-
tara e-commerce dan medsos 
yang kuat dan mengikuti best 
practices, niscaya Forever 21 
dapat berkembang forever. 
Namun ingat, lawan juga se-
makin cepat dengan model 
bisnis mereka yang terus 
mengikuti perkembangan in-
ternet, medsos dan aplikasi 
smartphone.

Relevansi bisnis, model 
bisnis, produk dan velositas 
umum merupakan kunci ke-
berhasilan berbisnis di era 
Revolusi Industri 4.0.  ■

Forever 21 Mulai Tenggelam

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

BOGOR. Perusahaan original 
equipment manufacturer 
(OEM) elektronik lokal PT 
Selaras Citra Nusantara Per-
kasa merambah pasar Ameri-
ka Serikat (AS). Mereka ke-
marin menggelar seremoni 
pelepasan produk air purifi er 
alias pembersih udara ke Ne-
geri Paman Sam.

Ekspor perdana ke AS seba-
nyak 3.000 unit air purifi er. 
Beberapa pelanggan Selaras 
Citra Nusantara seperti jaring-
an ritel Walmart dan ritel onli-
ne Amazon. 

Selaras Citra Nusantara 
mengharapkan di masa yang 
mendatang volume ekspor air 
purifier ke AS bisa bertam-
bah. "Kami berharap nantinya 
dapat meningkatkan volume 
ekspor ke AS," ungkap Sundi, 
Chief Operation Officer PT 
Selaras Citra Nusantara Per-
kasa saat konferensi pers di 
pabrik Cileungsi, Bogor, Jawa 
Barat, Kamis (10/10).

Adapun ekspor ke AS me-
lengkapi deret negara tujuan 
ekspor. Sejak tahun 2000 lalu, 
Selaras Citra Nusantara terca-
tat sudah menjajakan 1.000 
peti kemas air purifier ke 
pasar Asia Tenggara.

Selain menambah tujuan 
ekspor, Selaras Citra Nusan-
tara berharap bisa menambah 
produk ekspor. Tak cuma air 
purifier, sejatinya mereka 
juga memproduksi peralatan 
elektronik rumah tangga se-
perti setrika, kipas angin, 
blender, rice cooker, mixer 
hingga kompor gas di pabrik 
Cileungsi. 

Khusus untuk produk mi-
xer, Selaras Citra Nusantara 
bermitra dengan perusahaan 
elektronik asal Belanda yakni 
Philips. Mereka berbisnis se-
jak sekitar tahun 1980 dengan 

cara memproduksi mixer un-
tuk merek Philips. 

Lalu pada 2015, Selaras Ci-
tra Nusantara memberanikan 
diri untuk menghasilkan pro-
duk sendiri, dengan merek 
Turbo. Philips merestui kip-
rah mereka dengan syarat ti-
dak berkompetisi di segmen 
pasar yang sama. Makanya, 
Turbo hadir dalam wujud per-
alatan elektronik rumah tang-
ga segmen menengah hingga 
menengah ke bawah.

Saat ini total kapasitas pab-
rik terpasang Selaras Citra 
Nusantara mencapai 4 juta 
unit per tahun. Sebanyak 20% 
untuk produk Turbo dan 80% 
untuk produk milik mitra bis-
nis dan air purifi er. 

Sejalan dengan perluasan 
tujuan ekspor, Selaras Citra 
Nusantara berniat menambah 
pabrik baru di Jawa Tengah. 
Mereka ingin menaikkan ka-
pasitas produksi terpasang 
menjadi 5 juta unit per tahun. 
Namun manajemen perusaha-
an ini belum dapat mengung-
kapkan detail rencana itu.

Sementara hingga tutup 
2019 nanti, Selaras Citra Nu-
santara Perkasa masih yakin 
bisa tumbuh dobel, meski tren 
pasar elektronik domestik 
cenderung tertekan di tengah 
kondisi perang dagang  antara 
AS dan China.

Agung Hidayat

ANTARA/Risky Andrianto  

Suasana pelepasan ekspor perdana produk pembersih udara ke 
Amerika Serikat, di Narogong, Cileungsi, Jawa Barat (10/10). 

Selaras Citra Ekspor 
Perdana ke Amerika

Selaras Citra 
Nusantara ingin 

membangun 
pabrik baru di 
Jawa Tengah.

ELEKTRONIK■

JAKARTA. Biarpun tidak tam-
pak ingar bingar, pasar mobil 
premium terus melaju. Mak-
lumlah, peminat mobil premi-
um adalah kaum the have 
yang berani merogoh kocek 
hingga miliaran rupiah. Na-
mun agen pemegang merek 
(APM) harus tetap pandai 
mengatur strategi untuk me-
mikat pembeli.

BMW Group Indonesia mi-
salnya, memilih strategi pro-
duk baru. Pabrikan yang ber-
basis di Jerman ini meluncur-
kan model dan varian terbaru 
dari BMW seri 7 Long Wheel-
base, yakni The New 7 pada 
Kamis (10/10) kemarin. Model 
terbaru itu hadir dalam dua 
varian meliputi The New BMW 
740Li Opulence dan The New 
BMW 730Li M Sport.

The New BMW 740Li Opu-
lence tersedia di pasar sejak 
kemarin dengan harga jual 
sekitar Rp 2,29 miliar off-the-
road. Mobil berbahan bakar 
bensin enam silinder 3.0 liter 
in-line itu kapasitas mesin 
sebesar 2.998 cc dan bisa me-
laju hingga 250 kilometer per 
jam (km/jam).

Sementara The New BMW 
730Li M Sport akan tersedia di 
pasar mulai Desember 2019 
mendatang dengan harga ku-
rang lebih Rp 1,83 miliar off-
the-road. Kedua varian baru 
BMW tersebut adalah hasil 
rakitan dari fasilitas BMW 
Production Network 2, Gaya 
Motor di Sunter, Jakarta.

BMW Indonesia berharap, 
kehadiran dua varian baru 
mampu menstimulus pasar. 
"Daripada kami memperta-
hankan produk lama, menge-
luarkan produk baru akan 
membuat konsumen menjadi 
lebih ada trigger (pemicu) 
untuk membeli," kata Bayu 
Rianto, Vice President of Sa-
les BMW Group Indonesia, 
Kamis (10/10).

BMW Indonesia tidak seca-
ra spesifi k menyebutkan tar-
get penjualan dari dua varian 
anyar tersebut. Kalau menurut 
catatan delapan bulan tahun 
ini, mereka mengaku telah 

menjual 60-65 unit mobil Seri 
7. Kalau akumulasi penjualan 
mobil Seri 7 dari awal tahun 
2016 lalu hingga Agustus 2019 
hampir mencapai 500 unit 
kendaraan.

Perlu diakui, kontribusi Seri 
7 memang tidak terlalu besar 
terhadap total penjualan BMW 
Indonesia karena harga jual 
yang relatif lebih mahal bila 
dibandingkan dengan model 
lain. Manajemen perusahaan 
menyebutkan, porsi penjualan 
Seri 7 terhadap total penjual-
an BMW Indonesia berkisar 
7%-8%.

Pada segmen sedan, Seri 3 
dan Seri 5 masih mendomina-
si penjualan BMW Indonesia. 
Sementara secara keseluruh-
an, BMW X1, Seri 3 dan X5 
yang menguasai total penjual-
an BMW Indonesia.

Pilihan karena warna

APM lain, yakni PT Toyota 
Astra Motor (TAM) memilih 
jeli untuk melihat selera pa-
sar. Mereka mengaku terus 
melakukan riset tentang tren 
dan kebutuhan pengguna mo-
bil agar dapat menentukan 
skala permintaan.

Fransiscus Soerjopranoto 
atau akrab disapa Soeryo, 
Executive General Manager 
PT Toyota Astra Motor (TAM) 
menggambarkan, keputusan 
konsumen untuk membeli 
mobil premium seperti Al-
phard bahkan bisa karena 
warna. Jika stok yang tersedia 
berbeda dengan yang diingin-
kan, pelanggan belum tentu 
bersedia membeli.

TAM memaklumi selera 
konsumen tersebut lantaran 

kendaraan premium umum-
nya masuk dalam kategori le-
isure product atau produk 
rekreasi. Konsumen dalam 
segmen tersebut tidak terpe-
ngaruh dengan kondisi eko-
nomi. Namun, pertimbangan-
nya pada keamanan dan keco-
cokan dengan kendaraan.

Sementara mengenai pro-
yeksi penjualan, TAM meng-
aku jika tahun 2019 masih cu-
kup berat lantaran kondisi 
yang kurang kondusif bela-
kangan ini. Mereka menilai, 
pasar otomotif tahun ini ku-
rang lebih sama dengan tahun 
2014. Namun paling tidak, 
TAM akan mengejar volume 
penjualan yang sama seperti 
tahun lalu.

Mengintip data Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), selama 

delapan bulan tahun ini Al-
phard yang seharga Rp 1 mili-
ar per unit telah terjual hingga 
2.766 unit. Kalau Land Cruiser 
yang kurang lebih seharga Rp 
2 miliar per unit, terjual seba-
nyak 307 unit.

Lain lagi dengan PT Garuda 
Mataram Motor yang menjaja-
kan Volkswagen. Mereka ber-
harap strategi harga jual bisa 
menggaet konsumen. "Dengan 
diproduksi di Indonesia harga 
menjadi lebih kompetitif," 
ungkap Andrew Nasuri, Presi-
den Direktur PT Garuda Mata-
ram Motor .

Asal tahu, Garuda Mataram 
membangun fasilitas produksi 
Volkswagen di Cikampek, 
Jawa Barat. Fasilitas itu ber-
operasi melalui anak usaha 
Indomobil lain, yakni PT Na-
sional Assemblers.     ■

Laku, Asal Sesuai Selera
Meskipun pasarnya lebih stabil, APM harus pandai memikat konsumen mobil premium

Agung Hidayat,                 
M. Krisna Prana Julian

Aplikasi Transportasi Digital

 ANTARA/Nova Wahyudi

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius (kanan) berbincang dengan Presiden Direktur PT Enseval Putera 
Megatrading Tbk Djonny Hartono (kiri) saat peluncuran aplikasi transportasi digital Mostrans di Jakarta, Kamis (10/10). 
Aplikasi transportasi digital Mostrans yang fokus pada produk-produk kesehatan ini menghubungkan pasokan produk 
kesehatan antara perusahaan transportasi dan pemilik barang.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Lembaga 
Ilmu Pengetahuan 
Indonesia
■ Nama lelang: Pengadaan jasa 
konstruksi pemasangan aluminium 
composite panel (ACP) gedung 
pusdiklat tahun 2019
Instansi: Badan Tenaga Nuklir 
Nasional (Kode Lelang: 2366362)
Satuan kerja: Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan
Bidang/sub. bidang: Pekerjaan 
konstruksi/pekerjaan pemasangan 
ornamen KT008 atau jasa pelaksana 
untuk konstruksi bangunan gedung 
lainnya BG009 yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Pagu paket: Rp 1.600.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.558.832.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran: Rabu, 9 Oktober – 
Rabu, 16 Oktober 2019 melalui 
https://lpse.lipi.go.id/eproc4   

Pekerjaan di Komisi 
Pemilihan Umum
■ Nama lelang: Renovasi gedung 
kantor Bawaslu berupa renovasi 
interior apartemen peruntukan 
rumah negara di lingkungan 
Bawaslu tahun 2019
Instansi: Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Kode Lelang: 3574724)
Satuan kerja: Sekretariat Jenderal
Bidang/sub. bidang: Bangunan 
gedung/jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan gedung 
lainnya BG009  yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Pagu paket: Rp 4.390.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 4.387.293.900,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran: Senin, 7 Oktober – 
Senin, 14 Oktober 2019 melalui 
http://lpse.kpu.go.id/eproc4 

■ Nama lelang: Renovasi interior 
gedung Bawaslu berupa pekerjaan 
pembuatan ruang sidang gedung 
TLC tahun 2019
Instansi: Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Kode Lelang: 3576724)
Satuan kerja: Sekretariat Jenderal
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan gedung 

lainnya BG009  yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Pagu paket: Rp 2.335.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 2.326.998.190,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran: Selasa, 8 Oktober – 
Selasa, 15 Oktober 2019 melalui 
http://lpse.kpu.go.id/eproc4

Pekerjaan di Badan 
Pusat Statistik
■ Nama lelang: Renovasi ruang 
serba guna gedung 5 lantai 8, 
ruang rapat gedung 3 lantai 2
Instansi: Badan Pusat Statistik (Kode 
Lelang: 1072275)
Satuan kerja: Sekretariat Utama 
Badan Pusat Statistik
Bidang/sub. bidang: Bangunan 
gedung/jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan gedung 
lainnya BG009 dan BG004, dan 
bidang elektrikal/jasa pelaksana 
instalasi tenaga listrik gedung dan 
pabrik EL010 yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Pagu paket: Rp 1.296.064.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.109.576.468,02
Anggaran: APBN

Pendaftaran: Senin, 7 Oktober – 
Selasa, 15 Oktober 2019 melalui 
http://lpse.bps.go.id/eproc4

Pekerjaan di 
Kementerian Agama
■ Nama lelang: Pembangunan 
kampus UIN Raden Intan Lampung 
(proyek 6 in 1 SBSN)
Instansi: Kementerian Agama (Kode 
Lelang: 4801170)
Satuan kerja: Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung 
424260
Bidang/sub. bidang: Bangunan 
gedung/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan pendidikan BG007 yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: Non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 452.031.319.143,00
HPS paket: Rp 451.999.999.999,90
Anggaran: Lainnya 

Pendaftaran: Sabtu, 5 Oktober – 
Kamis, 17 Oktober 2019 melalui 
https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/ 


