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JAKARTA. Melihat bisnis pro-
duk elektronik rumahtangga 
(home appliances) yang ma-
sih menjanjikan di pasar do-
mestik, Mitsubishi Electric 
Group membuka anak usaha 
baru di bidang ini. 

PT Mitsubishi Electric Indo-
nesia (MEI), anak usaha tera-
nyar ini, akan menjadi pema-
sok untuk produk kulkas dan 
pendingin ruangan atau air 
conditioner (AC) Mitsubishi. 
Sebelumnya, produk ini sudah 
dipasarkan melalui distributor 
umum sejak tahun 1981.

Takeshi Terada, Presiden 
Direktur Mitsubishi Electric 
Indonesia mengakui, pasar 
elektronik rumah tangga di 
Indonesia sangat menarik. 
Pertumbuhan ekonomi yang 
positif menjadi salah satu da-
sar bagi perusahaan asal Je-
pang ini berani membuka 
perusahaan baru.

Ditambah lagi, penetrasi 
produk elektronik Mitsubishi 
yang masih rendah membuka 
peluang berkembang bila di-
tangani lebih serius. "Kami 
bisa lebih leluasa mengem-
bangkan bisnis, termasuk pa-
sar ritel," katanya.

Dengan adanya unit anyar 
ini, Mitsubishi optimistis pen-
jualan bakal terdongkrak. Da-
lam dua tahun ke depan, pen-
dapatan Mitsubishi Electric 
Group di Indonesia bisa lon-
cat 2,3 kali lipat.

Tahun lalu, penjualan Mit-
subishi Electric Group di In-
donesia berada di kisaran ¥ 10 
miliar. Nah, tahun 2015, Ta-
keshi menargetkan penjualan 
yang bisa mereka raup men-
capai 23 miliar.

Selain dari kalangan rumah 
tangga, proyeksi pendapatan 
juga berasal dari segmen kor-
porasi. Sejauh ini, segmen ini 
menjadi andalan Mitsubishi 
Electronic Group sejak dulu.

Di pasar korporasi, Mitsu-
bishi Electric punya lini bisnis 
sistem udara untuk keperluan 

bisnis dan mesin otomasi pab-
rik. "Kami lihat calon konsu-
men seperti dari industri ma-
kanan hingga kemasan cukup 
potensial," ujar Takeshi.

Meski pasar di dalam negeri 
menarik, Takeshi bilang, pi-
haknya masih belum punya 
rencana membuka pabrik di 
Indonesia dalam waktu dekat. 
Alasannya, pabrik mereka di 
Thailand dan Jepang masih 
sangat mampu mengisi kebu-
tuhan di pasar regional sam-

pai Amerika Serikat. "Namun, 
kami akan terus melihat per-
kembangan pasar di sini," 
lanjutnya.

Makanya, investasi awal 
MEI yang sebesar Rp 60 miliar 
fokus pada jaringan penjualan 
dan brand awereness produk 
mereka. Misalnya, membuka 
kantor cabang di beberapa 
wilayah yang sudah diintip, 
semisal Surabaya, Medan, dan 
Denpasar. 

Meski begitu, Mitsubishi 
menargetkan bisa menguasai 
pasar semaksimal mungkin. 
Kurang dari lima tahun, ditar-
getkan masing-masing lini 
produk punya pangsa pasar 
minimal 15%. Saat ini, pangsa 
pasar kulkas baru 2% dan AC 
masih 7% di pasar domestik.

Supaya target tercapai, Mit-
subishi akan menyiapkan pro-
duk khusus yang sesuai de-
ngan kondisi pasar Indonesia. 
Perusahaan ini juga membuka 
kerjasama dengan sesama 
perusahaan sejenis asal Je-
pang supaya bisa menjalankan 
bisnis secara sinergi. 

Mitsubishi Electric sudah 
punya lini usaha di Indonesia, 
yakni PT Mitsubishi Jaya Ele-
vator and Escavator yang 
bergerak di bisnis elevator 
dan PT Mitsubishi Electric 
Automotive Indonesia yang 
berbisnis peralatan otomotif.
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Kami bisa lebih leluasa mengembangkan 
bisnis, termasuk di pasar ritel.
Takeshi Terada, Presiden Direktur 
Mitsubishi Electric Indonesia

JAKARTA. Meski tergolong 
sudah cukup lama menggeluti 
bisnis biskuit di pasar dalam 
negeri, PT Mayora Indah Tbk 
(MYOR) seolah enggan mem-
biarkan kompetitor mencuri 
pasar mereka. Untuk bisa me-
menangkan persaingan di te-
ngah pasar makanan dan mi-
numan yang makin sesak, 
inovasi dalam pemasaran 
menjadi salah satu senjata 
perusahaan ini.

Ricky Afrianto, Direktur 
Pemasaran Mayora Indah, bi-
lang, merek biskuit andalan 
Mayora, Roma, memang bisa 
menjadi keunggulan di pasar. 
Sebab, produk ini sudah dike-
nal lama oleh masyarakat se-
jak dibuat pada tahun 1948. 
"Namun pembaruan terus di-
perlukan karena pasar juga 
terus berkembang," kata dia, 
Kamis (14/11).

Nah salah satu langkah 
yang dilakukan Mayora ada-
lah mengubah logo dan motto 
baru dari biskuit Roma. De-
ngan strategi ini, diharapkan 
merek produk Roma tetap 
ada meski produk sejenis 
dari kompetitor semakin ba-
nyak.

Apa lagi pertumbuhan kelas 
menengah di dalam negeri se-
makin tinggi. Hal ini membuat 
kompetitor pun semakin 
menggebu untuk menggenjot 

kinerja mereka.
Namun, selain dari sisi mar-

keting, langkah Mayora di pa-
sar biskuit juga dilakukan 
melalui peningkatan kapasitas 
produksi. Dengan begitu, per-
tumbuhan permintaan makan-
an ringan ini bisa terus bisa 
diisi oleh Mayora.

Perbesar pasar ekspor 
Sekretaris Perusahaan Ma-

yora, Yuni Gunawan bilang, 
perusahaan ini sudah meng-
alokasikan belanja modal se-
besar US$ 750 juta di 2013 ini. 
Sebagian besar dana tersebut 

digunakan untuk ekspansi 
pabrik biskuit Mayora yang 
ada di Balaraja, Tangerang.

Saat ini, pembangunan pab-
rik tersebut tengah berlang-
sung dan diharapkan bisa siap 
operasi tahun depan. Lewat 
pembangunan pabrik ini, Ma-
yora berharap kapasitas pro-
duksi bisa terdongkrak antara 
15% sampai 20%.

Maklum, utilisasi pabrik 
perusahaan ini yang ada di 
Jatake sudah terbilang tinggi. 
Sehingga perlu memperbesar 
kapasitas produksi untuk 
mengisi permintaan biskuit, 
baik itu di pasar domestik 
maupun di pasar ekspor. 

Apalagi Mayora bertekad 
bakal memperbesar porsi 
pendapatan ekspor tahun de-
pan sekitar 37% dengan me-
nyasar pasar baru. Salah satu-
nya adalah Afrika.

Selama sembilan bulan per-
tama tahun ini, total penda-
patan Mayora tercatat Rp 8,58 
triliun. Jumlah ini naik sekitar 
11,7% dari pencapaian periode 
yang sama tahun lalu yang 
sebesar Rp 7,68 triliun.

Dari jumlah itu, sebesar Rp 
5,6 triliun berasal dari pasar 
domestik. Sedangkan dari pa-
sar ekspor berkontribusi se-
besar Rp 2,9 triliun atau 33,7% 
dari total pendapatan.     ■

Pabrik Baru 
Dongkrak 
Produksi MYOR
PT Mayora Indah Tbk berharap produksi naik 20%
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Mitsubishi Electric Merambah 
Bisnis Elektronik Rumah Tangga

■MANUFAKTUR 

Menurut sejarah, nega-
ra Tiongkok sarat de-
ngan berbagai masa-

lah politik, sosial, dan ekono-
mi. Ini merupakan salah satu 
sebab mengapa orang China 
Daratan cukup banyak yang 
migrasi ke negara lain. 

Saya menggunakan termi-
nologi "China" untuk menun-
juk mereka yang berbudaya 
China dan merupakan terje-
mahan dari "Chinese".  Saya 
sendiri termasuk kategori ini, 
sehingga tidak ada niat apa-
pun dalam penggunaannya 
untuk tujuan derogatori. Bagi 
yang lebih senang mengguna-
kan terminologi "Tionghoa" 
maupun "Tiongkok," silakan 
substitusi terminologi yang 
dipakai.

Salah satu karakteristik 
orang China yang sangat ka-
sat mata adalah kekayaan fi -
nansial. Ini menjadi stereo-
tip. Padahal, kekayaan fi nan-
sial belum tentu dinikmati 
dan sangat relatif bagi setiap 

orang. 
Untuk kepentingan proses 

pembelajaran bisnis, artikel 
ini mempelajari karateristik 
sukses berbisnis mereka. Ten-
tu merupakan generalisasi, 
karena "kadar entrepreneur-
ship" setiap orang berbeda. 

Satu hal yang saya amati 
dari bertualang di mancane-
gara adalah karakter orang 
China yang pada umumnya 
progresif di luar keluarga, 
namun konservatif di dalam. 
Dengan kata lain, orang Chi-
na sangat menghargai ilmu 
pengetahuan dan tren-tren 
kultural terbaru. Di samping 
itu, mereka sangat sayang 
dengan keluarga mereka.

Karakter "tahan banting" 
alias bermental baja dengan 
rasa iri yang minimal juga 
merupakan salah satu kunci 
sukses mereka. Berbagai ma-
salah dihadapi dengan kepala 
dingin, bukan dengan rasa 
iri dan dengki. Sinergi se-
ringkali dilakukan dengan 
partnership bisnis sebagai 
salah satu bentuk pemecahan 
masalah. 

Mereka juga mengguna-
kan kekalahan sebagai mo-
mentum untuk menukik ke 
atas dengan mengadopsikan 
hal-hal dan strategi-strategi 
baru. Agresivitas disertai re-
alitas dan keberanian memu-
lai dan follow through (meng-
eksekusikan) membantu revi-
talitasi pasca-kegagalan. 

Dalam karakter etnis-et-
nis lain (bukan mengacu ke-
pada karakter etnis tertentu), 
cukup banyak yang lebih se-
nang "nrimo" dan "mangan 
ora mangan asal ngumpul". 

Bagi para pedagang China, 
dua karakter ini tidak mem-
bantu bisnis. Mereka berjiwa 
besar, berani kalah, berani 
memulai kembali, dan ber-
strategi agar konsumen se-
nang dan belanja lagi. Juga 
berstrategi agar memenang-
kan kompetisi tanpa meng-
guncangkan persahabatan 
antar pedagang. 

Persahabatan dengan 
para konsumen juga mem-
bangkitkan rasa kepercayaan 
dan kenyamanan berbelanja. 
Kualitas produk dan pela-
yanan penting sebagai kom-
ponen sukses. Sikap konser-
vatif dalam hal keuangan dan 
pengeluaran juga dibarengi 
dengan fleksibiltas strategi 
sesuai kemauan konsumen. 

Ketekunan dan kesabaran 
dalam bekerja dan memba-
ngun bisnis merupakan ke-
kuatan luar biasa. Jika orang 
lain bekerja 10 jam per hari, 
tidak jarang mereka bekerja 
14 jam hingga 18 jam. Sisa 
waktunya hanya untuk ma-
kan, mandi, dan tidur saja. 

Filsafat mereka sederha-
na: Bekerja untuk makan.  
"Makan" di sini berarti mem-
beri nafkah bagi keluarga 
mereka. Bagi orang China, 
makan adalah inti keberha-
silan karena setiap orang 
perlu energi untuk berkarya.

Pengalaman dan ketram-
pilan bisa diasah kemudian, 
yang penting mereka telah 
melihat peluang dan berani 
memulai. Ini sudah cukup 
untuk menjadikan mereka 
"konsolidator" yang mengum-
pulkan berbagai sumber daya 
dan ketrampilan orang lain. 

Saya kenal beberapa pebisnis 
media dan consumer products 
yang sama sekali buta akan 
bidang tersebut, namun me-
reka pandai mengumpulkan 
mereka yang berpengalaman 
di bidangnya.

Setiap keluarga China 
sangat mengutamakan pen-
didikan terbaik bagi anak-
anak mereka. Begitu punya 
uang sedikit, anak-anak me-
reka disekolahkan di sekolah 
terbaik. Tujuannya agar para 
generasi penerus mempunyai 
landasan kuat secara intelek-
tual sehingga mampu meng-
analisa peluang bisnis serta 
memandang dunia secara 
makro dan jauh ke depan. 

Semakin baik pendidikan 
yang diterima, semakin besar 
pula kemungkinan mereka 
mendapatkan relasi yang 
baik di masa depan. Juga 
mereka mendapatkan pela-
jaran terbaik tentang tren-
tren di masa depan. 

Spirit entrepreneurship 
dibarengi dengan kemampu-
an mengenali tren serta kapi-
talisasinya diasah sejak dini. 
Cukup banyak keluarga pe-
bisnis menerapkan sistem 
apprenticeship (magang) bagi 
generasi muda dengan meli-
batkan dari awal. Tertanam 
jiwa yang sadar akan "tidak 
ada sukses yang mudah, se-
mua perlu ketekunan dan 
mental baja." 

Bisa dimengerti mengapa 
bisnis mereka melesat. Pola 
pikir dan kebiasaan memben-
tuk karakter sukses. Keadaan 
sosial, kemiskinan, dan mi-
nimnya rasa aman jadi pe-
micu kerja. Itu saja. ■

Karakter Sukses China Perantauan

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

Karakter Sukses China Perantauan
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Pasar Produk Elektronik

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Kiri-kanan: Presiden Direktur Mitsubishi Electric Indonesia Takeshi Terada, Factory Automation & Industrial Division 
Takeshi Yoshida, dan General Manager Asia Corporate Offi ce Mitsubishi Electric Corporation Masanori Akomoto membe-
rikan penjelasan mengenai pasar produk Mitsubishi di Jakarta, Kamis (14/11). 

Gerai

Akhir 2013, 
Baja Kena 

BMAD Lagi

JAKARTA. Akhir tahun 
ini, pemerintah akan kem-
bali mengenakan bea ma-
suk anti dumping (BMAD) 
bagi produk baja hot rol-
led coil (HRC) impor. 
Aturan ini akan berlaku 
seiring dengan keluarnya 
Peraturan Menteri Ke-
uangan akhir 2013. 

Direktur Eksekutif In-
donesia Iron and Steel 
Industry Assosiation (II-
SIA) Edward Pinem bi-
lang, pelemahan ekonomi 
global menyebabkan pe-
nyerapan baja di pasar 
internasional menurun.  
Agar tak merugi, produ-
sen baja asing memban-
ting harga agar produknya 
bisa terserap. Makanya, 
konsumen baja Indonesia 
yang beralih mengguna-
kan baja impor. Mau tidak 
mau, produsen HRC lokal 
ikut menurunkan harga.

Tahun 2011, pemerintah 
mengenakan BMAD ke 
produsen dan eksportir 
HRC dari Korea Selatan 
dan Malaysia. Besarnya: 
3,8% untuk produk Korea 
Selatan dan 48,4% untuk 
Malaysia.
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MEI menargetkan 
penjualan bisa 

mencapai 
¥ 23 miliar di 
tahun 2015.

KONTAN/Daniel Prabowo

Mayora sudah mengalokasikan belanja modal sebesar US$ 750 
juta di 2013 ini.

Kinerja Mayora Indah (MYOR)
Per September 2013 Per September 2012

Pendapatan Rp 8,58 triliun Rp 7,68 triliun
Laba Rp 773,93 miliar Rp 517,38 miliar

Sumber : RTI
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29.400
14 Nov '13

Grafi k Saham 
Mayora Indah (MYOR)


