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JAKARTA. Pelemahan nilai 
tukar rupiah terhadap dollar 
AS tak membuat Agen Peme-
gang Merek (APM) menciut-
kan nyalinya untuk menggen-
jot penjualan mobil premium. 
Bahkan para APM ini berlom-
ba-lomba untuk meluncurkan 
model anyar demi mendong-
krak penjualan. 

BMW Group Indonesia siap 
mendatangkan 10 produk 
baru untuk BMW dan bebera-
pa model baru untuk Mini 
Cooper di tahun 2014. "Tahun 
ini, kamu targetkan pertum-
buhan penjualan double di-
git," ujar Jodie O'tania, Head 
of Corporate Communication 
BMW Group Indonesia kepa-
da KONTAN, Kamis (20/2).

Menurut Jodie, di awal ta-
hun ini, penjualan BMW naik 

4% dibandingkan penjualan di 
awal tahun lalu. Di Januari 
2013, penjualan BMW hanya 
sekitar 203 unit. Nah, di Ja-
nuari 2014, penjualan BMW 
bisa mencapai 228 unit.

Berbeda dengan BMW, Le-
xus Indonesia justru tak men-
catatkan penjualan selama 
Januari 2014. Adrian Tirtadja-
ja, General Manager Lexus 
Indonesia beralasan, hal itu 
merupakan efek salah satu 
strategi Lexus yang tidak me-
nyetok barang pada Desember 
2013, sehingga awal tahun ini 
belum ada penjualan. "Kasi-
han konsumen, membeli ba-
rang di 2014, tapi sebenarnya 
produksi 2013," kata Adrian. 

Meski tak ada penjualan di 
awal tahun, Adrian bilang, di 
bulan Februari, sudah ada 

penjualan. Sampai akhir bulan 
ini, Adrian memprediksi pen-
jualan Lexus menjadi 90 unit.

Menurut Adrian, penjualan 
Lexus masih bisa naik menja-
di 650 unit dibandingkan ta-

hun lalu. Sampai Desember 
2013, total penjualan Lexus 
mencapai 622 unit. 

Guna mendongkrak penju-
alannya, tahun ini, Lexus ba-
kal menambah produk baru di 

semester dua. "Ada beberapa 
produk baru. Kami juga akan 
mendatangkan sedan sport," 
kata Adrian.

Elvera Makki, Deputy Di-
rector for Corporate Commu-
nications and Public Affairs 
of Mercedes-Benz Indonesia, 
menyatakan, Mercedes juga 
akan meluncurkan produk 
baru setelah Januari lalu meri-
lis E 400 AMG. "Bulan ini, SUV 
Premium GL 500. Kami telah 
mempersiapkan model baru, 
akan kami umumkan di saat 
yang tepat," katanya.

Tahun lalu, penjualan Mer-
cedes-Benz Indonesia menca-
pai 3.400 unit. Sementara, 
penjualan per Januari 2014 
mencapai 210 unit.

Francisca Bertha Vistika

Kami tidak menyetok mobil pada Desember 
sehingga tak ada penjualan mobil di Januari.
Adrian Tirtadjaja, 
General Manager Lexus Indonesia

JAKARTA. PT Dwi Aneka Jaya 
Kemasindo (DAJK) menaik-
kan target penjualan tahun 
ini. Melihat kinerja selama 
bulan Januari, Dwi Aneka 
Jaya Kemasindo optimistis 
penjualan bisa tumbuh 6,6% 
dari target semula. 

Di akhir tahun lalu, produ-
sen kemasan kertas ini me-
nargetkan pendapatan 2014 
mencapai Rp 750 miliar. "Tapi, 
kami pikir bisa mencapai 
Rp 800 miliar," ujar Henri V 
Parengkuan, Direktur PT Dwi 
Aneka Jaya Kemasindo, 
Kamis (20/2).

Begitu pula dengan kinerja 
di bottom line. Meski masih 
dalam perhitungan, Henri ya-
kin laba bersih Dwi Aneka di 
2014 bisa melebihi target awal 
yang diperkirakan mencapai 
Rp 120 miliar.

Keyakinan ini berkaca pada 
kinerja tahun lalu. Sepanjang 
2013 lalu, Dwi Aneka berhasil 
membukukan penjualan men-
capai Rp 512 miliar. Jumlah 
ini lebih tinggi 3,4% dari target 
awal mereka yang hanya se-
besar Rp 495 miliar.

Menurut Henri, para pelaku 
industri makanan dan minum-
an melihat bahwa industri ini 
bisa tumbuh dari tahun lalu. 
Gelaran pemilu di tahun ini 
akan mengerek permintaan. 

Otomatis, kondisi itu akan 
mendorong penjualan makan-
an dan minuman.

Selain pasar dalam negeri, 
kenaikan pendapatan perusa-
haan karena Dwi Aneka berni-
at untuk memperbesar pasar 
ekspor. Selama ini, kontribusi 
ekspor baru 5% dari total pen-
jualan. Dwi Aneka baru meng-
ekspor ke Australia dan Afri-
ka. Di tahun ini, perusahaan 
juga akan menjajal ekspor ke 
negara-negara di Asia.

Menaikkan produksi
Lonjakan permintaan ma-

kanan dan minuman di dalam 
negeri tak membuat Dwi Ane-
ka kesulitan memasok kebu-
tuhan kemasan. Pasalnya, ta-
hun ini, kapasitas produksi 
perusahaan ikut meningkat.

Sejak tahun lalu, Dwi Aneka 
sudah melakukan langkah 
untuk meningkatkan kapasi-
tas produksi. Tak tanggung-

tanggung, perusahaan akan 
melipatgandakan kapasitas 
produksi sampai 111%.

Pada 2013, kapasitas pro-
duksi Dwi Aneka baru menca-
pai 60.000 ton per tahun. Rin-
ciannya, sekitar 36.000 untuk 
kemasan offset printing dan 
24.000 ton per tahun lainnya 
berupa corrugated carton.

Nah hingga akhir tahun 
nanti, ditargetkan kapasitas 
produksi kemasan offset 
printing mereka bakal men-
capai 76.000 per tahun dan 
corrugated carton sebesar 
48.000 ton saban tahun.

Mesin-mesin baru untuk 
meningkatkan kapasitas pro-
duksi ini sudah datang sejak 
akhir tahun lalu. "Saat ini su-
dah dalam proses commisio-
ning," papar Henri.

Secara keseluruhan, untuk 
peningkatan kapasitas pro-
duksi ini, investasi yang mere-
ka tanamkan Rp 400 miliar-
Rp 450 miliar.        ■

Dwi Aneka 
Kencangkan 
Penjualan
Perusahaan itu menaikkan target pendapatan 6,6%

Tendi Mahadi

Model Baru Mobil Premium Makin Semarak

Tahun ini, BMW 
Group Indonesia 

akan 
mendatangkan 
10 model baru.
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Info Tender & Lelang

Lelang Pekerjaan di 
Kabupaten Gianyar

■ Pekerjaan: rehabilitasi jalan Br. 
Tubuh (0,500 Km), rehabilitasi jalan 
lingkungan Candra Asri (1,800 
Km), rehabilitasi jalan Batu Intan 
(0,8 Km)
Agensi: LPSE Gianyar (Kode Lelang: 
337350)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan termasuk 
perawatannya
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 3.450.000.000
Nilai HPS paket: Rp 3.450.000.000
Sumber dana: APBD

■ Pekerjaan: rehabilitasi jalan Br. 
Apuan Singapadu (0,800 Km), 
rehabilitasi jalan Batubulan Kangin 
– Celuk (2,000 Km), rehabilitasi 
jalan Lingkungan Tengkulak Tengah 
(0,700 Km)
Agensi: LPSE Gianyar (Kode Lelang: 
338350)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan termasuk 
perawatannya
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 3.750.000.000
Nilai HPS paket: Rp 3.750.000.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Rabu, 12 Februari –Senin, 24 
Februari 2014 melalui http://lpse.
gianyarkab.go.id/eproc/

Lelang Pekerjaan di 
Kementerian 
Perhubungan

■ Pekerjaan: kontruksi landas pacu 
tahap II dengan aspal penetrasi 
termasuk marking 3.690 M²
Agensi: Ditjen Phb Udara (Kode 
Lelang: 9546114)
Satuan kerja: Bandar Udara Illaga 
Nabire
Bidang/sub. bidang: sipil/lapangan 
terbang dan runway termasuk 
perawatannya
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 10.520.190.000
Nilai HPS paket: 
Rp 10.000.820.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Rabu, 12 Februari –Minggu, 23 
Februari 2014 melalui http://lpse.
dephub.go.id/eproc/

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainya

Intrapreneurship mungkin 
merupakan istilah baru, 
namun sesungguhnya bu-

kan konsep baru. Sebagaima-
na entrepreneurship yang le-
bih dulu popular dan sinonim 
dengan "wirausahawan", 
maka intrapreneurship memi-
liki arti yang mirip. Sama-
sama mempunyai unsur ke-
wirausahaan namun lebih 
berfokus kepada aktivitas-ak-
tivitas di dalam perusahaan.

Kalau seorang wirausah-
awan/wati mempunyai kepe-
kaan tinggi akan berbagai 
kesempatan yang siap untuk 
diraih, demikian pula para 
intrapreneur. Baik seorang 
entrepreneur maupun intrap-
reneur sama-sama siap men-
jemput perbaikan di dalam 
perusahaan sendiri maupun 
dalam hubungan dengan para 
stakeholders, seperti para 
suppliers. 

Para intrapreneur mem-
punyai rasa kepemilikan 
tinggi atas perusahaan. Mere-
ka mengganggap apa yang 
mereka kerjakan adalah milik 
mereka sendiri, walaupun 
sesungguhnya mereka bekerja 
untuk para pemegang saham. 
Hasil akhir yang memuaskan 
dari mempekerjakan mereka 
adalah tingginya growth dan 
keuntungan bisnis. 

Kelebihan para intrapre-
neur selain rasa kepemilikan 

adalah loyalitas yang tidak 
mengutamakan akuisisi ke-
kayaan pribadi, namun 
mempunyai persepsi yang 
jitu dalam mengamati berba-
gai kesempatan di dalam dan 
di luar perusahaan. Para pe-
gawai yang berjiwa intrapre-
neur ini memang tidak ba-
nyak di dalam populasi.

Untuk itu, manajemen 
sebaiknya mampu untuk 
membedakan yang berlian 
asli dari yang hanya cubic 
zirconia. Berbagai bentuk 
penghargaan yang meninggi-
kan loyalitas dan semangat 
kerja mereka, seperti bonus-
bonus yang berharga dan 
tinggi nilainya merupakan 
pilihan yang baik. 

Di kalangan generasi 
muda milenial, intrapreneur-
ship bisa sangat terasa ter-
utama di lingkungan kerja 
yang sangat kondusif akan 
ide-ide kreatif. Mereka memi-
liki kemampuan berwirausa-
ha yang mungkin jauh lebih 
baik daripada generasi-gene-
rasi sebelumnya, mengingat 
mereka dilahirkan di era free 
agent tanpa batas di dunia 
yang telah rata (fl at). 

Para intrapreneur memi-
liki skill "menjual" ide mereka 
ke manajemen. Ini berbeda 
dengan para wirausahawan 
yang memiliki akses ke kapi-
tal mereka sendiri. Mereka 

tidak perlu "menjual" ide agar 
disetujui. Para intrapreneur 
bertanggung jawab atas ide-
ide mereka dari awal, hingga  
sampai tahap produksi dan 
pendistribusian. 

Dengan demikian, seo-
rang intrapreneur mempunyai 
banyak keterbatasan dalam 
bergerak. Bayangkan bagai-
mana mudahnya mereka ber-
gerak apabila mereka mem-
punyai kebebasan dalam 
penggunaan kapital. Mereka 
bisa menjadi wirausahawan 
yang tahu luar dalam proses 
pengembangan produk dan 
perusahaan ketika mereka 
perlu mendirikan dan me-
ngerjakan sendiri bisnis me-
reka sendiri.

Bagi perusahaan-perusa-
haan yang selalu bergerak 
progresif dan tidak henti-hen-
tinya berinovasi, para intrap-
reneur memberikan kontribu-
si yang luar biasa berharga. 
3M dan GE, misalnya meng-
undang banyak tenaga muda 
sebagai tradisi pembaruan 
"kewirausahaan internal" 
mereka.

Di Silicon Valley, para 
milenial jelas mempunyai 
porsi yang sangat besar. Goo-
gle, Apple, Cisco, Yahoo! dan 
para raksasa maupun startup 
dotcom dan TI jelas membu-
tuhkan para intrapreneur se-
bagai penggerak motor inova-
si. Mungkin setiap milenial 
bermimpi bekerja di Google 
dan Apple, namun sesung-
guhnya mereka bisa memulai 
karier dengan semangat in-
trapreneurship di mana saja. 

Ketika Texas Instruments 
mempelajari 50 produk-pro-
duk barunya, setiap produk 
yang gagal mempunyai per-
samaan, yaitu tidak ada ma-
sukan dan komentar dari 
para intrapreneur. Selain me-
motori inovasi dengan berba-
gai ragam ide, fungsi mereka 
juga memberikan masukan 
dan komentar dari berbagai 
perubahan, baik secara seder-
hana maupun kompleks da-
lam bentuk produk maupun 
perbaikan sistem manajemen 

baru.
Era Informasi yang sa-

ngat cepat kilat berlalu mem-
buat banyak hal kadaluwarsa 
secara prematur. Di sini pe-
ran para intrapreneur menja-
di jembatan dari apa yang 
terjadi sekarang dengan apa 
yang terjadi di masa depan, 
serta bagaimana produk-pro-
duk yang sedang tren bisa 
saja menguap dalam sekejap. 

Facebook saja sudah 
mengalami masa kemundur-
an yang berarti. Dalam bebe-
rapa tahun terakhir, ia me-
lambung tinggi, namun tam-
paknya belum ada revenue 
model yang cukup memadai. 
Idealnya, para intrapreneur 
mampu untuk membaca 
masa depan dengan berbagai 
kelebihan mereka. 

John F. Kennedy pernah 
berkata bahwa ia ingin ma-
nusia bisa berjalan di permu-
kaan bulan di akhir dekade 
1960an. Ternyata, ini terca-
pai. JFK adalah seorang pe-
mimpin visioner dan memi-
liki kebanggaan akan bangsa 
Amerika Serikat yang tinggi. 
Dalam perusahaan, mereka 
dikenal sebagai intrapreneur, 
yang merupakan gabungan 
antara seorang pemimpin, 
visioner, inovator, pemikir, 
dan seorang penjemput ide-
ide dan kesempatan-kesem-
patan baru.   ■

Intrapreneurship, Suatu Kebutuhan

Jennie Maria Xue, 
Penulis buku-buku bisnis 
dan pengajar di California

Intrapreneurship, Suatu Kebutuhan

OTOMOTIF■

Jok Kulit Sintetis
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Model berpose di dalam mobil yang menggunakan pelapis jok MBtech seri Premium Carrera saat peluncuran di Jakarta, 
Kamis (20/2). Produk pelapis jok kulit sintetis ini hadir dalam 10 pilihan warna primer ditambah 6 pilihan warna metalik 
dengan harga dari Rp 3,75 juta untuk mobil dua baris hingga Rp 5 juta untuk mobil denga tiga baris penumpang.

Pendapatan Dwi Aneka Jaya
(Rp miliar)
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Sumber: PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo
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