
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 18 Oktober 2013

JAKARTA. Industri daging 
olahan dalam negeri tengah 
khawatir saat ini. Disharmoni-
sasi regulasi lagi-lagi menjadi 
penyebabnya. Kini, Permen-
tan No 84/2013 menjadi sum-
ber kepusingan pelaku indus-
tri. Pasalnya, dalam beleid ini, 
ada pengaturan soal bahan 
baku dan produk jadi impor 
yang dinilai memberatkan in-
dustri makanan dan minuman 
nasional. 

Sekretaris Jenderal Gabung-
an Pengusaha Makanan dan 
Minuman Indonesia (Gapmmi) 
Franky Sibarani menyampai-
kan, aturan tersebut memba-
tasi impor bahan baku daging 
ruminansia yang tidak boleh 
berasal dari negara yang be-
bas dari penyakit mulut dan 
kuku (PMK), vesicular sto-

matitis (VS), dan swine ves-
icular desease (SVD). Misal-
nya impor daging sapi yang 
berasal dari India.

Padahal, menurut Franky, 
harga daging sapi dari India 
sebagai bahan baku industri 
bisa lebih murah 50% daripada 
daging asal Selandia Baru. 
Perbandingannya, bila daging 
dari India bisa didapat sehar-
ga Rp 25.000-Rp 30.000 per 
kilogram (kg), harga daging 
dari Selandia Baru bisa men-
capai Rp 50.000 sampai 
Rp 60.000 per kilogram.

Namun di sisi lain, beleid ini 
juga menyebutkan bahwa da-
ging olahan dari negara-nega-
ra yang belum bebas penyakit 
ini diperbolehkan masuk ke 
Indonesia. "Artinya, produk 
daging olahan kita bisa kalah 

bersaing secara harga," kata-
nya, Kamis (17/10).

Franky mengungkapkan, 
negara tetangga seperti Ma-
laysia malah memperboleh-
kan industri makanan di nega-
ra itu untuk mengimpor da-

ging yang lebih murah dari 
India. Sehingga beleid ini bisa 
menjadi ancaman serius bagi 
membanjirnya produk daging 
olahan domestik apa lagi de-

ngan adanya ASEAN Econo-
mic Community di 2015.

Di pasar domestik sendiri, 
Franky bilang, omzet industri 
daging olahan mencapai Rp 8 
triliun. Bakso, sosis, dan bur-
ger jadi produk yang paling 
banyak dibeli. Selain itu, per-
tumbuhan omzet daging ola-
han sendiri sangat besar, yak-
ni sebesar 30% per tahun. "Bila 
aturan ini tidak diperbaiki, 
pasar yang besar ini akan di-
nikmati oleh produk impor," 
tandas Franky.

Direktur Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan Ke-
menterian Perindustrian Faiz 
Ahmad mengakui bahwa atur-
an ini cukup memberatkan 
industri.

Tendi Mahadi

Kami menargetkan pertumbuhan penjualan 
sebesar 30% dibandingkan tahun lalu.
Stephen Orlando, Public Relation 
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

JAKARTA. Kenaikan biaya 
produksi, termasuk bahan 
baku seperti terigu memaksa 
PT Nippon Indosari Corpindo 
Tbk (ROTI) meninjau ulang 
harga jual produk roti berlabel 
Sari Roti.

Meski di tingkat agen sudah 
diinformasikan harga Sari 
Roti bakal naik, menurut Ste-
phen Orlando, Public Rela-
tion Nippon Indosari Corpin-
do, pihaknya masih mengana-
lisis opsi kenaikan harga Sari 
Roti. "Naik atau tidaknya ma-
sih kami review," katanya usai 
Rapat Umum Pemegang Sa-
ham Luar Biasa (RUPSLB), 
Kamis (17/10).

Stephen melanjutkan, bebe-
rapa bahan baku, terutama 
yang impor, jelas punya dam-
pak bagi pembengkakan biaya 
produksi Nippon Indosari. 
Meski tidak menjelaskan jenis 
bahan baku yang dimaksud, 
Stephen memastikan, kenaik-
an bahan baku ini tidak ber-
dampak signifikan bagi per-
usahaan ini. 

Begitu pula saat terjadi ke-
naikan bahan bakar minyak 
(BBM) subsidi beberapa wak-
tu lalu pun tidak menimbul-
kan dampak yang berpenga-
ruh terhadap laju bisnis Nip-
pon Indosari.

Sayangnya, Nippon Indosari 

enggan membeberkan strategi 
perusahaan untuk menekan 
biaya produksi termasuk jenis 
efi siensi yang perusahaan te-
rapkan. "Kami tidak dapat 
memberi informasi seputar 
strategi ini. Kami fokus terha-
dap pengembangan usaha 
perseroan." tuturnya.

Adapun rencana Nippon In-
dosari membangun dua pab-
rik roti masih terus berjalan. 
Pembangunan pabrik di Ci-
kande, Purwakarta, masih 
berlangsung. Adapun satu 
pabrik lagi di Pasuruan, Jawa 
Timur tinggal memberi sarana 
dan prasarana saja. 

Target tumbuh 30% 
Nippon Indosari optimistis, 

kedua pabrik ini bisa berope-
rasi di akhir tahun ini. Untuk 
membangun pabrik ini, per-
usahaan ini sudah mengang-
garkan dana antara Rp 100 

miliar sampai Rp 200 miliar. 
"Semoga bisa selesai di De-
sember 2013, sesuai target. 
Saat ini masih berjalan sesuai 
rencana," kata Stephen.

Sebagai catatan, pada se-
mester 1-2013, Nippon Indo-
sari sudah menggunakan be-
lanja modal sekitar 30% yang 
antara lain untuk membangun 
kedua pabrik. Adapun belanja 
modal ROTI tahun ini berkisar 
Rp 500 miliar sampai Rp 600 
miliar. Sisa dari belanja modal 
diharapkan bisa terserap 
hingga akhir tahun ini.

Nippon Indosari memang 
tergolong gencar berekspansi. 
Hal ini tidak terlepas dari per-
kembangan industri roti do-
mestik yang terbilang positif. 
Saban tahun, industri ini bisa 
tumbuh 30%. "Untuk itu, kami 
fokus mengembangkan usaha 
serta pertumbuhan penjualan 
dan menjaga pasar," katanya.

Dengan aksi usaha ini, Nip-
pon Indosari menargetkan 
pendapatan sampai akhir ta-
hun ini bisa tumbuh 30% men-
jadi Rp 1,56 triliun. Tahun 
lalu, pendapatan perusahaan 
ini sebanyak Rp 1,19 triliun.

Manajemen Nippon Indosa-
ri, menurut Stephen, optimis-
tis target bisnis ini bisa terca-
pai. Pasalnya, merek Sari Roti 
terbilang kuat di pasar. Terle-
bih, Sari Roti yang masuk ka-
tegori mass product mengua-
sai 90% pangsa pasar.        ■

ROTI Tinjau 
Ulang Harga 
Jual Produk
Nippon Indosari Corpindo klaim belum menaikkan harga

Francisca Bertha Vistika

Gapmmi Memprotes Aturan Impor Daging

Gapmmi prediksi 
omzet industri 
daging olahan 
mencapai Rp 8 

triliun per tahun.
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Info Tender & Lelang

Pekerjaan di PU
■ Pekerjaan: pembangunan 
rusunawa Kab. Pati
Satuan kerja: Satuan Kerja 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman Perkotaan Strategis
Sub satuan kerja/PPK: PPK 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman Perkotaan Strategis II
Bidang/sub. bidang: 1.arsitektur 
perumahan multi hunian, termasuk 
perawatannya (21002) 2. mekanikal 
perpipaan air dalam bangunan 
termasuk perawatannya (23002) 3. 
elektrikal instalasi listrik gedung dan 
pabrik termasuk perawatannya
Nilai HPS: Rp 29.408.395.000

■ Pekerjaan: pembangunan 
rusunawa Kota Surabaya 2
Satuan kerja: Satuan Kerja 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman Perkotaan Strategis
Sub satuan kerja/PPK: PPK 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman Perkotaan Strategis II
Bidang/sub. bidang: 1.arsitektur 
perumahan multi hunian, termasuk 
perawatannya (21002) 2.mekanikal 
perpipaan air dalam bangunan 
termasuk perawatannya (23002) 3.
elektrikal instalasi listrik gedung dan 
pabrik termasuk perawatannya
Nilai HPS: Rp 29.303.236.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 30 September –Kamis, 24 
Oktober 2013 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67 

Pekerjaan di Jakarta
■ Pekerjaan: paket peningkatan 
jalan Lingkar Barat
Satuan kerja: SNVT Pelaksanaan 
Jalan Nasional Metropolitan II 
Jakarta

Sub satuan kerja/PPK: PPK Jl. Daan 
Mogot – Jl. Akses Cengkareng – 
Bts. Kota Serang
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan (22001)
Nilai HPS paket: Rp 4.487.850.000

■ Pekerjaan: paket peningkatan 
jalan Bts. Kota Tangerang – Bts.
Kota Serang
Satuan kerja: SNVT Pelaksanaan 
Jalan Nasional Metropolitan II 
Jakarta
Sub satuan kerja/PPK: PPK Jl. Daan 
Mogot – Jl. Akses Cengkareng – 
Bts. Kota Serang
Bidang/sub. bidang: sipil/jalan raya, 
jalan lingkungan (22001)
Nilai HPS paket: Rp 2.987.850.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Selasa, 8 Oktober –Senin, 21 
Oktober 2013 melalui website: 
http://www.pu.go.id/site/view/67 

Pekerjaan di Semarang 
■ Pekerjaan: pengadaan alat 
kedokteran umum Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Semarang
Agensi: ULP Kota Semarang (kode 
lelang: 1024108)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Semarang
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ penyalur alat kesehatan 
yang masih berlaku
Nilai pagu: Rp 14.023.824.000
Nilai HPS : Rp 13.809.401.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Kamis, 10 Oktober –Rabu, 23 
Oktober 2013 melalui http://lpse.
semarangkota.go.id/eproc/

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

Ekonom Italia Vilfredo 
Pareto menemukan 
pola bahwa dunia yang 

dibentuk oleh sebab-akibat 
bisa dibagi atas 20% penye-
bab membawa akibat 80%. 
Dengan kata lain, 20% indivi-
du di dunia bertanggung ja-
wab atas kemajuan 80% du-
nia. Dalam lingkup mikro, 
20% pelanggan tetap memba-
wa 80% omzet (revenue). Juga 
20% dari pegawai memberi-
kan kontribusi 80% ke perusa-
haan. Dan 20% dari anggota 
tim pemasaran membawa 
80% keuntungan.

Nah, yang 20% pembawa 
omzet dan keuntungan inilah 
yang perlu dijadikan fokus. 
Selain itu, 20% pegawai luar 
biasa juga dibina dengan sa-
ngat baik. Tentu saja ini bu-
kan berarti 80% sisanya di-
abaikan. Pembinaan pegawai 
dan pemupukan konsumen 
atau klien perlu dilakukan 
terus-menerus, namun kita 
bisa memilih “bibit unggul” 
yang 20% tersebut sebagai te-
ladan (benchmark). 

Dalam dunia yang ideal, 
80% yang performance-nya 
masih belum optimal semes-
tinya dilatih sehingga mem-
punyai determinasi tinggi 
dalam performance. Sebagai 
seorang pemimpin atau pe-
bisnis, Anda bisa dan sepan-
tasnya bergabung dengan 

yang 20% itu sehingga diri 
Anda tidak tergantikan. 

Bagaimana strateginya? 
Pertama-tama, kenali kompe-
titor. Anda dan para kompeti-
tor sebaiknya tidak terlalu 
berbeda dari segi fi sik. Baik 
desain produk maupun gaya 
berpakaian sebaiknya serupa. 
Yang membedakan adalah 
kualitas kerja. Ya, baik pro-
duk maupun individu ekse-
kutif, keduanya sama-sama 
perlu penampilan yang bisa 
diterima pasar maupun pe-
makai jasa. 

Kedua, kenali sumber 
daya yang digunakan. Apabi-
la Anda seorang team leader, 
kenali berapa jam kerja yang 
dipakai per hari secara efek-
tif. Kenali input-input tim dan 
output-output-nya. Kuantifi -
kasikan dengan seksama. 
Perhatikan bahwa hanya 20% 
dari input yang menghasilkan 
80 output. Catat yang mana 
saja yang mengikuti kerang-
ka ini dan mana yang tidak.

Ketika Steve Jobs kembali 
berkarya di Apple setelah per-
usahaan itu sudah sangat 
parah kondisinya dengan 
uang kas hanya cukup untuk 
lima minggu di tahun 1997, 
ia melakukan reformasi be-
sar-besaran. Caranya? Perta-
ma-tama ia mengeliminasi 
70% dari produk-produk yang 
tidak laris, seperti printer, 

server, dan digital assistant. 
Steve Jobs memfokuskan 

Apple kepada produk-produk 
yang laris saja, yaitu iPod, 

MacBook, MacTV, dan iPhone. 
Dari fi tur-fi tur yang ada, ia 
juga menghapus 70% sampai 
80% yang tidak pernah dipa-
kai oleh konsumen. iPhone di 

masa peluncurannya hanya-
lah produk smartphone baru 
yang menandingi BlackBer-
ry. BlackBerry sendiri terlalu 
banyak fitur yang kompleks 
dan sulit digunakan oleh para 
konsumen. 

Di akhir 2011, Apple su-
dah menjual 100 juta iPhone. 
Ini berarti, Apple hanya me-
megang 4% marketshare 
smartphone dunia. Yang luar 
biasa adalah walau penjual-
an dengan jumlah tidak sebe-
rapa besar tersebut dengan 
harga sangat tinggi, yakni 
sekitar US$ 500 per unit, ter-
nyata membuat Apple me-
ngantongi 50% dari total ke-
untungan (profit) industri 
manufaktur telepon genggam 
keseluruhan. 

Ketiga, Prinsip 80/20 ini 
juga berlaku dalam bagian-
bagian kehidupan lainnya. 
Dari semua sahabat-sahabat 
Anda, kemungkinan besar 
hanya 20% yang mempunyai 
arti mendalam.

Demikian juga dengan 
para anggota tim yang Anda 
pimpin. Hanya 20% yang 
mempunyai kontribusi luar 
biasa bagi tim. Pelajari ba-
gaimana mereka mencapai 
prestasi luar biasa dan dupli-
kasikan dengan pelatihan-
pelatihan para anggota tim 
lainnya.

Prinsip Pareto ini meru-

pakan salah satu fenomena 
yang terjadi secara alami di 
alam semesta. Secara mate-
matis, pola ini adalah pola 
alam. Asimetri yang terjadi 
memang begitulah adanya. 
Mayoritas biasanya diam 
dan hanya 20% yang meme-
gang peranan di dalam ma-
syarakat. Perhatikan jumlah 
para pemegang keputusan 
dan bagaimana mereka men-
dapatkan kekuasaan itu.

Bagi klien top 20%, be-
rikan pelayanan yang lebih 
terfokus agar mereka membe-
lanjakan uang mereka lebih 
banyak. Demikian juga de-
ngan produk-produk unggul-
an top 20%. Di bursa saham, 
top 20% saham versi 500 
Standard & Poor’s mencakup 
92% dari semua keuntungan. 
Jadi, 490 saham lainnya ha-
nya memegang 8%. Di sini 
malah 92/20 yang terjadi.

Terakhir, kesalahan uta-
ma para pemegang keputusan 
adalah berpikir dalam pola 
“rata-rata”, yaitu semua pro-
duk sama andilnya dalam 
profi t generation dan semua 
pekerja sama produktifnya. 
Para pekerja yang termasuk 
20% biasanya 16 kali lebih 
produktif dari yang berpres-
tasi rata-rata. Penting bagi 
kita semua untuk mengubah 
paradigma yang salah de-
ngan kerangka 80/20.  ■

Mengubah Paradigma dengan Manajemen 80/20

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Mengubah Paradigma dengan Manajemen 80/20

MAKANAN■

Surya Autology

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Aktor yang juga anggota Xpedition Trail Mania (Xtrim) Bucek Depp (tengah) menaiki motor trail usai konferensi pers 
penyelenggaraan Xtrim Sumatra Expedition di Jakarta, Kamis (17/10). Surya Autology Xtrim Sumatra Expedition akan 
digelar di Medan pada 1-3 November 2013 dan akan diikuti 75 klub otomotif dari dalam dan luar negeri. 

Hanya 20% 
orang yang 
memegang 
peranan di 

dalam 
masyarakat.

Gerai

Toyota Astra Motor 
Luncurkan Seri Lexus ES

JAKARTA. Menjelang kenaikan pajak penjualan atas ba-
rang mewah (PPnBM) pada Oktober ini, para agen peme-
gang merek (APM) langsung menggeber penjualan berba-
gai mobil mewah. Salah satunya dengan cara mendatang-
kan varian terbaru produknya. 

Seperti yang dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor 
(TAM) dengan meluncurkan Lexus ES Series. Johnny Dar-
mawan, Presiden Direktur TAM menuturkan bahwa Indo-
nesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang 
dapat menikmati Lexus ES Series. Ada dua seri yang dilun-
curkan oleh TAM, yakni Lexus ES 25 dan Lexus ES 300h. 

Selama ini, penjualan Lexus selalu sesuai target. "Lexus 
di sini kan baru ada satu cabang, namun sudah mampu 
menjual 250 unit. Itu sebabnya kami dipercaya," kata dia, 
Kamis (17/10).
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Harga Saham 
Nippon Indosari

Sumber: RTI


