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JAKARTA. Produsen kosme-
tik nasional melihat potensi 
penjualan mereka di tahun ini 
dengan antusias. Petumbuhan 
ekonomi nasional yang posi-
tif, mereka nilai mampu me-
ningkatkan daya beli masya-
rakat untuk membeli aneka 
produk kosmetik.

Nuning S. Barwa, Presiden 
Persatuan Perusahaan Kos-
metika Indonesia (Perkosmi), 
yakin, ekonomi nasional bakal 
terus bertumbuh. Salah satu 
tandanya adalah peningkatan 
jumlah masyarakat kelas me-
nengah di Indonesia. 

Dengan naiknya jumlah ke-
las menengah dengan daya 
beli dan tingkat konsumsi 
yang tinggi, tentu akan men-
dongkrak mendongkrak pen-
jualan industri kosmetik. 

Sebelumnya, Kementerian 
Perindustrian memprediksi, 

dari jumlah penduduk Indo-
nesia sebanyak 240 juta, seba-
nyak 134 juta merupakan ma-
syarakat kelas menengah. Ar-
tinya sekitar 56% masyarakat 
Indonesia memiliki potensi 
konsumsi yang tinggi.

Dengan potensi pasar sede-
mikian besar, Nuning mem-
prediksi, penjualan produk 
kosmetika di dalam negeri 
pada tahun ini bisa menembus 
Rp 11,2 triliun, atau naik sebe-
sar 15% dibandingkan prediksi 
penjualan di tahun lalu. Indus-
tri kosmetika memperkirakan, 
nilai penjualan produk kos-
metik sepanjang 2012 bisa 
tembus sebesar Rp 9,7 triliun. 

Selain, semakin meningkat-
nya jumlah kelas menengah, 
segmen pasar produk kecan-
tikan saat ini tidak hanya  me-
nyasar kaum perempuan. 
Kini, kaum pria juga tak segan 
menggunakan aneka produk 
kosmetik. "Ketertarikan kon-
sumen pria saat ini tinggi ber-
beda dengan beberapa tahun 
lalu," kata Nuning.

Di samping itu, permintaan 
kosmetika juga terus tumbuh 
di Indonesia timur. Produsen 
kosmetik yakin, tahun ini pen-
jualan di Indonesia timur ba-
kal makin berkilau. 

PT Martina Berto, misalnya, 
melihat penetrasi ke pasar In-
donesia Timur ini sebagai sa-
lah satu agenda utama penju-
alan. Itulah sebabnya, Martina 

gencar menambah agen distri-
busi demi memperbesar pen-
jualan di Indonesia timur. 

Tidak hanya itu, untuk men-
dapat market share lebih be-
sar lagi, Martina pun rajin 
mencari perusahaan kosmetik 
yang layak diakuisisi. Lihat 
saja, saat ini, Martina lagi ber-
buru perusahaan kosmetik 
skala sedang untuk diambil 
alih. "Kami terus memantau 
perusahaan yang cocok," kata 
Desril Muchtar, Sekretaris 
Perusahaan Martina Berto. 
Syarat lain, kinerja keuangan 
perusahaan yang bakal dibeli 
itu harus sehat. 

Nuning menambahkan, 
tingginya potensi bisnis kos-
metik di dalam negeri dipasti-
kan juga menarik pemain 
asing untuk ekspor produk-
nya ke Tanah Air. Untuk itu, 
diversifi kasi produk kosmeti-
ka dinilai perlu digenjot untuk 
membentengi penetrasi pro-
duk kosmetik impor.

Saat ini, Nuning mensinya-
lir, penetrasi kosmetik impor 
semakin tinggi seiring dengan 
meningkatnya tingkat kemak-
muran di Indonesia. "Dulu 
mereka masih fokus ke pro-
duk premium. Tapi sekarang 
ini siapa yang tidak tergiur 
dengan potensi masyarakat 
kelas menengah kita," pung-
kas Nuning.                           ■
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Apakah knowledge ma-
nagement (KM) itu? 
Secara bebas, KM ada-

lah “pengorganisasian infor-
masi dan pengetahuan secara 
holistik.” Defi nisi pionir Da-
venport: proses akuisisi, dis-
tribusi dan penggunaan pe-
ngetahuan yang efektif.

Defi nisi dalam gelombang 
berikut lebih kontemporer di-
tawarkan oleh Gartner Group: 
KM adalah disiplin ilmu yang 
mempromosikan pendekatan  
terintegrasi dalam mengiden-
tifikasikan, mengakuisisi, 
mengevaluasi, mengambil 
data, dan menyebarkan aset 
informasi suatu institusi. 
Aset-aset ini termasuk bank 
data, dokumentasi, kebijakan, 
prosedur, dan keahlian serta 
pengalaman dalam diri para 
individu terkait.

Dalam sejarahnya, KM 
pertama-tama digunakan di 
organisasi-organisasi kon-
sultasi dan kemudian menye-
bar ke disiplin-disiplin lain. 
Dengan penggunaan intranet 
di suatu organisasi, pengga-
bungan titik-titik pengetahu-
an dalam geografi s yang ber-
beda menjadi makin simpel.

Intranet dan internet telah 
mengubah landskap KM dari 
manual dan berbasis kertas 
menjadi berbasis pencarian 
dengan metode browsing dan 
searching secara digital.

Di abad ke-21 ini dengan 
jutaan titik informasi yang 
bisa diakses dengan sekejap, 
KM semakin diperlukan seba-
gai instrumen kurasi, orga-
nisasi, simplifi kasi, koleksi, 
dan implementasi berbagai 
komponen organisasi dan 
individu. Sebagai manajer 
dan individu, sudah saatnya 
kita menyadari, di era hiruk-
pikuk tanpa henti 24 jam ini, 
KM merupakan kebutuhan 
yang seringkali diabaikan.

Coba lihat kantor Anda, 
apakah data bisa diakses da-
lam beberapa detik atau bebe-
rapa jam? Gunakan stop 
watch untuk menghitung be-
rapa banyak waktu yang di-
perlukan untuk mencari, 
mengakses, dan menyampai-
kan rangkaian data maupun 
informasi lainnya. Bila me-
merlukan waktu berjam-jam 
bahkan berhari-hari, berarti 
sistem belum maksimal.

KM serupa namun tidak 
sama dengan apa yang dike-
nal sebagai kepustakaan (li-
brarianship). Perpustakaan 
merupakan salah satu bentuk 
dari KM yang terorganisir 
dengan rapih lengkap dengan 
Dewey Decimal System-nya.

Inti dari suatu perpusta-
kaan adalah preservasi infor-
masi dan penyampaian serta 
penggunaan yang bisa diak-
ses dengan cepat dan tepat. 

Demikian pula KM yang ter-
tata dengan baik.

Obyektif dari KM adalah 
efisiensi dalam melakukan 
analisa yang urgen bagi ke-
berhasilan organisasi dan 
individu. Efi siensi ini sangat 
tinggi nilainya bagi pening-
katan bottom line. Coba ba-
yangkan suatu institusi yang 
mempunyai sistem fi ling ca-
rut-marut. Bayangkan juga 
bagaimana Anda mencari 
suatu data penting di tengah-
tengah tumpukan kertas yang 
tidak ditandai apa pun.

Demikian pula data ana-
litik yang bisa didapat dari 
proses penggalian data (data 
mining) online. Dengan kata 
lain, tanpa KM yang mema-

dai, apakah rangkaian data 
mempunyai makna bernilai? 
Jelas terbatas. Dan yang 
membatasi bukanlah substan-
sinya, namun sumber daya 
yang diperlukan untuk men-
capainya dan menggunakan-
nya. Apabila sumber daya 
sudah tercurah demikian be-
sar untuk menggali suatu in-
formasi, opportunity cost ter-
masuk tinggi, belum lagi 
upah yang terbuang sia-sia.

KM yang efisien juga 
membuka cakrawala setiap 
individu yang mengakses re-
kaman data yang telah tertata 
dengan rapi dan mudah dica-
pai. Di tingkat eksekutif ter-
tinggi suatu institusi, ini 
menentukan kesuksesan kese-
luruhan organisasi.

Dalam wealth manage-
ment, KM memungkinkan 
pola-pola di masa lampau 
dapat dideteksi dengan meng-
ubah tacit knowledge menjadi 
explicit knowledge. Tacit 
knowledge termasuk segala 
pengetahuan dan informasi 
yang masih tersimpan di da-
lam benak seseorang maupun 
institusi.

Sedangkan suatu info 
atau pengetahuan begitu tere-
kam secara tertulis, maka 
menjadi eksplisit.

Database dari kumpulan 
pengetahuan setiap individu 
di dalam organisasi, misal-

nya, masih jarang terpikir-
kan. Pembentukannya bisa 
dimulai dengan profi ling HR 
dan pengamatan atas kerja. 
Ini penting sebagai preserva-
si soft skills yang biasanya 
sulit direkam. Untuk jangka 
panjang, ini bisa menjadi 
kolam inspirasi pengambilan 
keputusan berdasarkan 
benchmarking, jadi semacam 
kumpulan keputusan peng-
adilan yang bisa dipelajari 
dalam konteks berbeda-beda 
di masa yang berbeda pula.

Dalam penerapannya, KM 
memerlukan lebih dari seke-
dar IT, intranet, dan internet. 
Dibutuhkan taksonomi yang 
jelas akan setiap tingkatan 
bahasan, kultur organisasi, 
dan kepemimpinan pemikir-
an yang cukup berani. Dalam 
organisasi yang mengguna-
kan basis hak atas kekayaan 
intelektual sebagai produk 
maupun titik penentu peng-
gerak usaha, KM merupakan 
kebutuhan esensial, bukan 
hanya faktor pendukung.

Apapun bidang usaha in-
stitusi Anda dan apapun pe-
kerjaan Anda, KM memberi-
kan kesempatan untuk meng-
u l a n g  p r e s t a s i  s e r t a 
mengecilkan kemungkinan 
Anda melakukan kegagalan. 
Preservasi situasi juga di-
mungkinkan. Sukses bisa di-
duplikasikan.                       ■

Dulu mereka fokus ke produk premium. Tapi 
sekarang ini siapa yang tidak tergiur dengan 
potensi masyarakat kelas menengah kita.
Nuning S Barwa, Presiden Perkosmi

JAKARTA. Rencana pemerin-
tah untuk membangun indus-
tri mobil ramah lingkungan 
melalui program mobil ber-
emisi karbon rendah makin 
mendapat dukungan dari pe-
laku industri. Jenis mobil lis-
trik yang sebelumnya kurang 
dilirik kini bahkan jadi ceruk 
pasar oleh para pengusaha 
dalam negeri.

Dengan iming-iming paket 
insentif, beberapa perusahaan 
mulai menyiapkan aneka pro-
duk mobil listrik. Salah satu-
nya adalah PT Sarimas Ahma-
di Pratama. Perusahaan ini 
segera memproduksi mobil 
pakai setrum secara masal 
setelah lama memproduksi 
mesin-mesin perkakas.

Presiden Direktur Sarimas, 
Dasep Ahmadi bilang, perusa-
haanya sedang berbenah demi 
memproduksi mobil listrik 
secara masal mulai pertengah-
an tahun ini. Saat ini, mobil 
bertenaga listrik jenis city car 
produk Sarimas, yang diberi 
nama Ahmadi, sesuai nama-
nya, sudah didaftarkan di Ke-
menterian Perindustrian 
(Kemperin). 

Meski belum resmi, namun 
ia memprediksi harga jual 
mobil listriknya di bawah Rp 
200 juta per unitnya. "Setelah 
dari Kemperin akan diuji di 
Kementerian Perhubungan," 
kara Dasep.

Untuk memproduksi mobil 
listrik ini, Dasep menghitung 
modal dibutuhkan mencapai 

Rp 900 miliar. Investasi sebe-
sar itu akan dia gunakan 
membangun pabrik di tiga lo-
kasi, di Depok, Bekasi, dan 
Bogor.

Untuk tahap awal, di tahun 
ini, Sarimas baru memproduk-
si sebanyak 5.000 unit. Kalau 
Ahmadi diterima pasar, Dasep 
akan melipatgandakan pro-
duksinya di tahun depan. 

Dasep mengakui, Ahmadi 
masih ada kekuarangan. Di 
antaranya, jarak tempuh dan 
cara pengisian energi listrik 
yang belum selancar mobil 
peminum BBM. Dengan keter-
batasan itu, Sarimas menyasar 
pembeli di perkotaan.

Lebih hemat 75%
Presiden Direktur PT Great 

Asia Link (Grain), Ravi Desai 
meyakinkan, mobil listrik an-
dal untuk menjelajah jarak. 
Selain itu, biaya operasional 
mobil listrik 75% lebih murah 
ketimbang mobil konvensio-
nal. "Untuk penggunaan da-
lam kota mobil listrik jauh le-
bih murah," kata dia.

Dengan melihat potensi 

penghematan biaya yang bisa 
dinikmati konsumen, Ravi 
menargetkan, Grain bisa 
mengisi pasar mobil dengan 
100 unit mobil listrik per bu-
lan di tahun ini. "Kalau lancar 
Mei ini sudah bisa produksi 
massal secara bertahap hing-
ga nanti bisa mencapai kapa-
sitas 20.000 unit per tahun," 
ungkapnya.

Soal penghematan itu, Da-
sep setuju dengan Ravi. Dia 
bilang, untuk mengisi penuh 
baterai city car listrik milik-
nya dibutuhkan setrum sebe-
sar 21 KWh. Dengan tarif per 
KWh mencapai Rp 1.500, 
maka pengeluaran yang dibu-
tuhkan mencapai Rp 35.000 
sampai Rp 40.000 per hari. 
Sementara mobil konvensio-
nal rata-rata butuh Rp 100.000 
hingga Rp 150.000 per hari 
untuk beli bahan bakar.

Namun demikian, agar pro-
duk mobil listrik ini lebih sem-
purna, Ravi meminta peme-
rintah untuk menyediakan la-
boratorium uji bagi mobil 

listrik.
Gayung bersambut. Direk-

tur Jenderal Industri Unggul-
an berbasis Teknologi Tinggi 
Kemperin Budi Darmadi ber-
janji siap mengisi kebutuhan 
lab uji yang dibutuhkan peng-
usaha. Dia juga akan mendo-
rong PT PLN (Persero) untuk 
menyiapkan infrastruktur 
pengisian listrik.

Sebelumnya, Direktur Uta-
ma PLN Nur Pamudji menga-
takan, PLN akan menyiapkan 
fast charging station untuk 
pengisian daya baterai mobil 
listrik. Untuk satu unit fast 
charging station butuh inves-
tasi Rp 10 juta.

Bukan hanya itu, Budi pun 
menilai, secara komersil, mo-
bil listrik masih butuh bantu-
an untuk mencarikan pasar. 
"Pasar yang potensial itu, mi-
salnya pemerintah daerah. 
Karena itu kita akan melaku-
kan pendekatan ke kalangan 
pemda itu menggunakan mo-
bil listrik buatan dalam nege-
ri," janji Budi.                        ■

Ahmadi Meluncur 
Tengah Tahun Ini 
Produsen yakinkan, penggunaan mobil listrik bisa menghemat hingga 75%

Tendi Mahadi

Untuk modal 
satu unit fast 

charging station 
butuh investasi 
sebesar Rp 10 

juta. 

Penjualan Kosmetik Tahun Ini 
Bisa Tembus Hingga 15% 

■MANUFAKTUR

Jangan Abaikan Knowledge Management

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Produsen Kosmetika dan Perawatan Tu-
buh Skala Besar di Indonesia
- PT Martina Berto Tbk
brand: sari ayu, mirabella, PAC, Rudy Hadisuwarno cosmetics, 
Cempaka,

- PT Mustrika Ratu Tbk
brand: mustika ratu, puteri, bask, biocell, moor's

- PT Mandom Indonesia Tbk
brand: pixy, pucelle, gatsby, tancho

- PT Unilever Indonesia Tbk
brand: citra, dove, axe, pond's, vaselline

- PT L'oreal Indonesia
brand: L'oreal, Maybelline, garnier, kerastase, matrix,

Sumber: riset KONTAN

Rencana Produksi Mobil Listrik
Produsen Nama Tipe Harga

1. PT Sarimas Ahmadi 
Pratama

Ahmadi City car Di bawah 
Rp 200 juta

2. PT Great Asia Link 1. Elvi Hivi City car Rp 170 juta

2. Elvi Ravi MPV Rp 130 juta

3. Elvi Hevi Pikap Rp 75 juta-
80 juta

4. Elvi Suvi SUV Rp 170 juta

Sumber: PT Sarimas dan PT Great Asia

Harga Rumah

KONTAN/Muradi

Pembangunan rumah tinggal di kawasan Cinangka, Depok, Kamis (10/1). Minat 
konsumen terhadap rumah di area lapis kedua kota penyangga Jakarta tahun ini 
diprediksi meningkat. Tingginya permintaan mengakibatkan naiknya harga rumah di 
kawasan penyangga Jakarta seperti Serpong, Tangerang Selatan dan Depok. 

OTOMOTIF■

Pasar Motor Tahun 
Lalu Turun 11,2%
JAKARTA. Nasib produsen 
motor tahun lalu tidak semu-
jur produsen mobil yang pen-
jualannya naik. Tahun lalu,  
jumlah motor yang terjual se-
cara nasional turun 11,2% di-
banding tahun 2011 menjadi 
7,1 juta unit. Padahal di tahun 
2011 mencapai 8 juta unit. 

Sigit Kumala, Ketua Asosia-
si Industri Sepeda Motor In-
donesia (AISI) bidang Komer-
siil menjelaskan, ada sejumlah 
alasan dibalik penurunan itu. 
Yaitu, adanya kebijakan pene-
tapan uang muka minimal 25% 
mulai bulan Juni 2012 dan 
harga komoditi yang turun. 
Harga komoditi ini mempe-
ngaruhi penjualan motor di 
sejumlah daerah, khususnya 
di luar Jawa.

Penurunan tersebut juga 
tecermin dalam jumlah penju-
alan masing-masing tiga pro-
dusen utama yaitu PT Astra 
Honda Motor (AHM), PT Ya-
maha Indonesia Motor Manu-
facturing (YIMM) dan PT Su-
zuki Indomobil sales (SIS). 

Tahun lalu, AHM hanya ber-
hasil menjual 3,8 juta unit atau 
sekitar 11,5% dari penjualan   

2011 sebanyak 4,6 juta unit.
Penurunan motor Yamaha 

malah jauh lebih besar. Di ta-
hun 2012, YIMM hanya berha-
sil menjual 2,4 juta unit, turun 
22,6% dibanding total penjual-
an di tahun 2011 sebanyak 3,1 
juta unit. Sementara penjual-
an motor Suzuki tahun lalu 
turun 5,8% menjadi 465.630 
unit dari 494.481 unit di tahun 
2011. Dengan demikian, 

Gambaran pasar motor ta-
hun 2013 ini rupanya juga ti-
dak terlalu menggembirakan.  
Deputi Sales Division AHM 
Thomas JA Wijaya mengata-
kan, ada banyak tantangan 
tahun ini. Bila, AHM tahun 
lalu masih tertolong karena 
uang muka pembiayaan syari-
ah yang rendah, di bulan April 
nanti, uang muka juga akan 
naik. Sementara harga komo-
ditas juga belum membaik. 
Padahal biaya produksi naik.

Kendati demikian, YIMM 
menargetkan penjualan 2,7 
juta unit untuk tahun 2013 ini. 
Sedang AHM, menurut Tho-
mas, tidak memasang target.

Cindy Silviana

KOSMETIK■


