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JAKARTA. Melihat daya beli 
masyarakat Indonesia yang 
terus tumbuh, produsen elek-
tronik PT LG Electronic Indo-
nesia optimistis bisa menjaga 
target pertumbuhan bisnis di 
2013 ini sama dengan tahun 
lalu, sebesar 10%-15%.

Menurut Weon Dae Kim, 
Presiden Direktur PT LG 
Electronic Indonesia, tahun 
lalu, perusahaan asal Korea 
Selatan ini mampu meraup 
omzet Rp 20 triliun. "Tahun 
ini, kami yakin bisa mencapai 
omzet Rp 22 triliun sampai Rp 
23 triliun," katanya, Kamis 
(16/5).

Keyakinan Weon ini terpan-
car dari ekonomi Indonesia 
yang tumbuh positif. Alhasil, 
kontribusi pendapatan dari 
pasar domestik akan makin 

besar. Ia pun memprediksi, 
kontribusi dari pasar domes-
tik dan ekspor akan sama be-
sar. "Sejauh ini, kontribusi 
pasar ekspor sedikit lebih be-
sar ketimbang pasar domes-
tik," ucapnya.

Menurut Budi Setiawan, Di-
rektur Penjualan LG Electro-
nic Indonesia, kontribusi ter-
besar dari pendapatan LG 
berasal dari segmen produk 
home entertainment. Segmen 
yang diisi produk televisi (TV) 
dan audio video ini diprediksi 
masih aman memberi kontri-
busi di kisaran 50% dari total 
pendapatan LG. "Tahun lalu, 
kontribusi segmen ini menca-
pai 52%," ujarnya.

Sementara segmen produk 
rumah tangga (home applian-
ce) selama tahun lalu berkon-

tribusi sebesar 33% melalui 
produk lemari es, mesin cuci, 
dan microwave. Sisanya di-
sumbang dari penjualan pro-
duk pendingin ruangan.

Untuk mencapai target yang 
dicanangkan, LG terus meng-
gempur pasar dengan melan-
sir produk baru. Misalnya de-
ngan langsung meluncurkan 
tujuh produk elektronik baru 
ke pasar domestik meliputi 
TV, home theater system, le-
mari es, mesin cuci, pendingin 
ruangan atau air conditioner 
(AC), printer foto, hingga mini 
audio.

Selain melalui produk baru, 
penjualan mereka pun akan 
memacu sisi distribusi. Salah 
satunya lewat langkah LG 
yang tahun ini akan membuka 
dua kantor cabang baru di 

luar Jawa, yakni di Palu dan 
Palangkaraya. Perusahaan ini 
juga akan membuka 10 layan-
an purnajual di tahun ini. 

Penambahan gerai penjual-
an tersebut bakal memperku-
at jaringan LG. Apalagi, LG 
sudah mempunyai 12 gerai 
Shop LG yang menyasar seg-
men premium.

Menurut Budi, saat mema-
tok target itu, LG sudah mem-
perhitungkan dampak dari 
kenaikan harga BBM yang 
tinggal menunggu waktu saja. 
Imbas dari kenaikan BBM ini 
justru berpotensi mendong-
krak harga jual produk LG di 
pasar. Tapi, kenaikan harga 
tidak akan terlalu tinggi dan 
hanya di tingkat ritel.

Tendi Mahadi

Tahun ini, kami yakin bisa mencapai omzet 
antara Rp 22 triliun-Rp 23 triliun.
Weon Dae Kim, Presiden Direktur 
PT LG Electronic Indonesia

JAKARTA. Distributor alat 
berat PT Intraco Penta Tbk 
(INTA) optimistis, permintaan 
alat berat yang membaik 
membuat kinerja bisnis di 
kuartal II-2013 bisa tumbuh 
positif dari kuartal I ini. 

Menurut Imam Liyanto, In-
vestor Relation PT Intraco 
Penta Tbk, permintaan alat 
dari dari para pelaku bisnis 
pertambangan, secara tradisi 
permintaan alat berat di awal 
tahun biasanya memang lesu. 
"Trennya adalah permintaan 
naik di kuartal kedua, sehing-
ga kami yakin sepanjang ta-
hun ini akan terjadi pening-
katan permintaan seperti se-
belumnya," katanya kepada 
KONTAN, Kamis (16/5).

Biasanya, di kuartal kedua 
sudah memasuki musim ke-
marau. Nah, di musim panas 
adalah waktu yang tepat bagi 
industri pertambangan untuk 
menggenjot produksi. Dam-
paknya adalah kebutuhan alat 
berat pun secara otomatis 
langsung melonjak.

Peningkatan permintaan di 
kuartal kedua diprediksi bisa 
memperbaiki kinerja Intraco 
Penta yang anjlok di triwulan 
I-2013. Di mana selama perio-
de Januari hingga Maret lalu, 
penjualan alat berat perusaha-
an ini surut 11,3% menjadi 368 
unit dibanding periode serupa 

tahun lalu. Padahal, di kuartal 
I-2012, penjualan alat berat 
INTA mencapai 414 unit. "Pe-
nurunan terjadi karena ada 
sentimen negatif soal harga 
batubara," timpalnya.

Perluas pasar alat berat
Pelemahan permintaan dari 

sektor pertambangan memang 
berdampak cukup besar bagi  
INTA. Pasalnya sektor ini me-
nyumbang sekitar 78% dari 
total pendapatan INTA.

Nah, memasuki musim pa-
nas ini, Intraco Penta bakal 
memperluas pasar alat berat 
tidak cuma terpaku ke sektor 
pertambangan batubara saja. 
Perusahaan ini mulai mendi-
versifi kasi pasar alat berat ke 
industri tambang yang lain-
nya, seperti nikel dan emas. 

Selain itu, Intraco Penta 
juga telah memperluas pasar 
alat berat ke non tambang, 
seperti ke sektor agribisnis 
dan infrastruktur. Tak cuma 
menjajakan alat berat semata, 
Intraco juga bakal mengopti-
malkan divisi purnajual alat 

berat. Misalnya, jasa penjual-
an suku cadang alat berat, 
jasa perbaikan alat berat, 
hingga jasa rental alat berat. 

Semua langkah ini sengaja 
dibuat supaya pendapatan 
perusahaan tidak turun kem-
bali. Maklum, pendapatan In-
traco Penta di kuartal I-2013 
sudah merosot 13,3% secara 
year on year menjadi Rp 780,5 
miliar. 

Meski kinerja di awal tahun 
menurun, namun manajemen 
Intraco Penta yakin bisnis alat 
berat secara tahunan bisa le-
bih baik ketimbang tahun lalu. 
Sebelumnya, Petrus Halim, 
Presiden Direktur Intraco 
Penta menuturkan bahwa pi-
haknya menargetkan penjual-
an alat berat bisa terdongkrak 
naik antara 15% sampai 20% 
tahun ini. 

Sekadar informasi, selama 
tahun kalender 2012, penjual-
an alat berat Intraco Penta 
mencapai 1.260 unit. Artinya, 
perusahaan ini mematok pen-
jualan alat berat bisa menca-
pai 1.449 unit sampai 1.512 
unit tahun ini.   ■

INTA Berharap 
Kinerja Kuartal 
II Membaik
Penambang menggenjot produksi di musim panas

Tendi Mahadi

LG Menargetkan Raup Omzet Rp 23 Triliun

■MANUFAKTUR

ROKOK■

Wismilak Perbesar 
Pasar Rokok Mild
JAKARTA. Tren produk rokok 
tipe mild yang kian mewabah 
membuat salah satu produsen 
rokok domestik, PT Wismilak 
Inti Makmur Tbk (WIIM), ba-
kal memfokuskan diri ke pro-
duk rokok yang diklaim ren-
dah nikotin ini. Perusahaan 
ini pun siap memperbesar ka-
pasitas produksi dari pabrik 
yang sudah ada.

Surjanto Yasaputera, Sekre-
taris Perusahaan PT Wismilak 
Inti Makmur mengatakan, 
perusahaan ini akan mulai 
mengoperasikan mesin baru 
pada pertengahan semester II 
tahun ini. "Kami sudah mem-
beli mesin baru tahun lalu, 
dan baru datang pada Juli atau 
Agustus nanti," ujarnya kepa-
da KONTAN, Kamis (16/5). 

Dengan adanya mesin baru, 
nantinya, kapasitas produksi 
pabrik rokok Wismilak akan 
bertambah 20% menjadi 3,6 
miliar batang hingga akhir ta-
hun 2013. Saat ini, kapasitas 
produksi pabrik Wismilak se-
besar 3 miliar batang per ta-
hun. "Jadi akan ada penam-
bahan sekitar 600 juta batang 

karena beroperasi pada perte-
ngahan tahun ini," ucapnya.

Penambahan mesin ini khu-
sus untuk memproduksi ro-
kok jenis mild, khususnya 
Diplomat Mild dan Galan Mild. 
Menurut Surjanto, pertum-
buhan bisnis rokok mild jauh 
lebih cepat dibandingkan de-
ngan produk rokok Wismilak 
yang lainnya. Di kuartal I ta-
hun ini, penjualan dari produk 
rokok mild produksi Wismi-
lak melesat hingga 319,5% 
menjadi Rp 202,2 miliar diban-
dingkan dengan penjualan di 
kuartal I-2012 yang cuma se-
besar Rp 48,2 miliar. 

Adapun penjualan produk 
rokok regular juga naik 18,7% 
di kuartal I-2013 menjadi Rp 
147,2 miliar dari penjualan di 
kuartal I-2012 yang sebesar 
Rp 124 miliar.

Di kuartal I tahun ini, Wis-
milak mencatatkan pendapat-
an sebesar Rp 417,05 miliar 
dan laba bersih di periode 
yang sama sebesar Rp 46,58 
miliar.

Cindy Silviana Sukma

Menurut Sun Tzu, “Me-
ngelola satu, mengelo-
la banyak, sama 

saja.” Konsep ini juga sebe-
narnya berlaku untuk banyak 
hal. Sama-sama mesti kerja, 
bekerjalah di bidang yang 
bayarannya tinggi. Sama-
sama mesti mengelola, kelola-
lah dengan baik, sehingga 
hasilnya baik. Sama-sama 
berangkat ke sekolah, belajar-
lah dengan baik sehingga ti-
dak sia-sia. Sama-sama mesti 
makan, makanlah yang ber-
gizi supaya tubuh sehat dan 
kuat. Kurang lebih begitu.

Gunakan pertimbangan-
pertimbangan prioritas dan 
akal sehat yang benar, sehing-
ga sumber daya tidak terbu-
ang sia-sia. Sayangi sumber 
daya manusia, alam, mau-
pun kapital fi nansial. Sangat 
memungkinkan untuk meng-
hasilkan manajemen yang 
baik terlepas dari jumlah. 
Jadi, jangan ngeri duluan 
begitu ditawarkan menjadi 
manager divisi yang beranak 
buah cukup banyak. Juga ja-
ngan bingung dengan SKU 
yang ratusan.

Pernahkah Anda melihat 
penjaga toko yang kurang la-
ris sehingga ia hanya main 
game komputer saja? Ini jelas 
pemborosan sumber daya. 
Bisa juga ini merupakan cer-
minan dari kurangnya akti-
vitas. Sebab, untuk menjaga 

satu produk di satu toko, 
sama saja aktivitasnya de-
ngan menjaga sepuluh produk 
di satu toko. 

“Satu atau banyak sama 
saja” adalah mindset alias 
pola pikir. Orang-orang besar 
tidak takut akan pengem-
bangan bisnis, baik jumlah 
produk maupun volume om-
zet. Malah, mereka memba-
ngun bisnis-bisnis baru ber-
tubi-tubi. Para pebisnis besar 
dikenal sebagai “konglome-
rat.” Arti harafi ah konglome-
rasi adalah “tumpukan batu.” 
Jadi konsep satu batu atau 
banyak batu sama saja, juga 
berlaku di sini.

Para penulis kondang 
juga tidak hanya menulis 
satu buku. Penulis-penulis 
best-seller menerbitkan pu-
luhan bahkan ratusan buku 
karena dengan setiap meng-
hasilkan satu buku, kemahir-
annya bertambah lipat berka-
li-kali. Dengan menjadi ma-
nager puluhan anak buah, 
Anda belajar mengenal berba-
gai jenis kepribadian, gaya 
belajar, gaya kerja, dan stra-
tegi efi siensi anggaran. Keka-
yaan pengetahuan jauh lebih 
berharga daripada kekhawa-
tiran akan ketidakmampuan 
melakukan sesuatu.

Tentu ada perbedaan an-
tara mengelola satu dengan 
mengelola lebih dari satu. 
Konsentrasi bisa terpecah, 

namun ini bisa diatasi meng-
ingat delegasi bisa dilakukan 
sepanjang supervisi bisa di-
lakukan dan dengan begitu 
banyaknya proses otomatisa-
si, berarti leverage bukan lagi 
menjadi masalah. 

“Satu atau banyak sama 
saja” bisa diartikan beragam. 
Ini bisa berarti volume omzet 
atau jumlah produk yang di-

jual. Seorang broker properti, 
misalnya, yang menjual pro-
perti bernilai puluhan juta 
dollar AS mungkin hanya 
perlu menjual beberapa unit 
untuk mendapatkan komisi 
yang setara dengan broker-
broker yang menjual properti-
properti bernilai rendah da-
lam jumlah banyak. 

Konsep ini sangat seder-
hana. Dengan menggunakan 
Teori Pareto, 80% dari omzet 
biasanya diperoleh dari 20% 
klien yang ada. Jelas bahwa 
20% klien teratas membawa 
keuntungan terbesar. Namun, 
dalam praktik dunia virtual, 
long tail alias pembeli satu 
dua dari ratusan bahkan ri-
buan produk virtual menem-
pati urutan terbanyak. 

Untuk produk-produk 
yang menghasilkan pengha-
silan pasif, satu ataupun se-
ribu produk memang tidak 
terlalu banyak berbeda. Cu-
kup dengan bekerja giat 8  
jam sampai 10 jam per hari, 
begitu produk-produk meng-
gelinding seperti bola salju, 
maka selanjutnya hanya per-
lu proses pemeliharaan. 

Proses memperbaharui 
dan memastikan semua ber-
jalan lancar, tentu butuh 
sumber daya. Namun kurva-
nya bukan berarti 1 banding 
1, namun bisa saja 1 sumber 
daya bisa mengelola 10 pro-
duk bahkan 20 produk atau 

bisnis dengan sama baiknya.
Memanufaktur satu lusin 

produk tertentu dengan as-
sembly line, hampir sama de-
ngan pengeluaran sumber 
daya yang dipakai untuk 
memproduksi sepuluh lusin, 
misalnya. Fixed cost alias 
biaya tetap akan sama saja. 
Overhead cost alias biaya 
yang mengikuti jumlah pro-
duk yang naik turun. Energi 
yang digunakan bisa sama 
atau bisa berbeda sedikit. 

Sebagai manajer, yang 
perlu diperhatikan adalah 
mempertahankan efisiensi 
sehingga perbedaan jumlah 
subordinat dan produk tidak 
menyebabkan perbedaan kua-
litas manajerial. 

Bagaimana caranya? Per-
tama, tingkatkan kepercayaan 
diri bahwa kuantitas bukan-
lah halangan untuk berkuali-
tas tinggi. Kedua, tingkatkan 
daya pengawasan. Jika dulu 
hanya mengawasi sedikit 
subordinat dan produk, kini 
Anda perlu mengawasi lebih 
banyak. Pelajari metode-me-
tode time management dan 
efisiensi. Ketiga, tingkatkan 
pengawasan anggaran, kare-
na overhead cost melonjak 
dengan sendirinya. Imbangi 
dengan pengetatan biaya di 
hal-hal lain. 

Satu maupun beberapa, 
sama saja, demikian kata 
Sun Tzu.   ■

Managing One, Managing Many

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Managing One, Managing Many

ELEKTRONIK■

Orang-orang 
besar tidak 
takut akan 

pengembangan 
bisnis.

KONTAN/Muradi

Pengenalan koleksi produk-produk terbaru PT LG Electronics Indonesia di Jakarta, Kamis (16/5). Berbagai koleksi produk baru itu 
di antaranya adalah produk televisi, home theater system, lemari es, mesin cuci, air conditioner (AC), dan printer.

Kinerja PT Intraco Penta Tbk (Rp miliar)

Q1 2013 Q1 2012 Q1 2011

Pendapatan  780,52  900,79  727,97 

Laba  41,37  36,37  34,92 

Sumber: RTI
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