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Kami bisa lebih leluasa mengembangkan
bisnis, termasuk di pasar ritel.
Takeshi Terada, Presiden Direktur
Mitsubishi Electric Indonesia

■MANUFAKTUR
Kontan Jumat, 15 November 2013

Pabrik Baru
Dongkrak
Produksi MYOR

Pasar Produk Elektronik

PT Mayora Indah Tbk berharap produksi naik 20%
Tendi Mahadi

KONTAN/Fransiskus Simbolon

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

■ ELEKTRONIK

Gerai

Akhir 2013,
Baja Kena
BMAD Lagi
JAKARTA. Akhir tahun
ini, pemerintah akan kembali mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD)
bagi produk baja hot rolled coil (HRC) impor.
Aturan ini akan berlaku
seiring dengan keluarnya
Peraturan Menteri Keuangan akhir 2013.
Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel
Industry Assosiation (IISIA) Edward Pinem bilang, pelemahan ekonomi
global menyebabkan penyerapan baja di pasar
internasional menurun.
Agar tak merugi, produsen baja asing membanting harga agar produknya
bisa terserap. Makanya,
konsumen baja Indonesia
yang beralih menggunakan 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.
Tendi Mahadi

Mitsubishi Electric Merambah
Bisnis Elektronik Rumah Tangga
JAKARTA. Melihat bisnis produk elektronik rumahtangga
(home appliances) yang masih menjanjikan di pasar domestik, Mitsubishi Electric
Group membuka anak usaha
baru di bidang ini.
PT Mitsubishi Electric Indonesia (MEI), anak usaha teranyar ini, akan menjadi pemasok 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 dasar bagi perusahaan asal Jepang ini berani membuka
perusahaan baru.
Ditambah lagi, penetrasi
produk elektronik Mitsubishi
yang masih rendah membuka
peluang berkembang bila ditangani lebih serius. "Kami
bisa lebih leluasa mengembangkan bisnis, termasuk pasar ritel," katanya.
Dengan adanya unit anyar
ini, Mitsubishi optimistis penjualan bakal terdongkrak. Dalam dua tahun ke depan, pendapatan Mitsubishi Electric
Group di Indonesia bisa loncat 2,3 kali lipat.

Tahun lalu, penjualan Mitsubishi Electric Group di Indonesia berada di kisaran ¥ 10
miliar. Nah, tahun 2015, Takeshi menargetkan penjualan
yang bisa mereka raup mencapai 23 miliar.
Selain dari kalangan rumah
tangga, proyeksi pendapatan
juga berasal dari segmen korporasi. Sejauh ini, segmen ini
menjadi andalan Mitsubishi
Electronic Group sejak dulu.
Di pasar korporasi, Mitsubishi Electric punya lini bisnis
sistem udara untuk keperluan

MEI menargetkan
penjualan bisa
mencapai
¥ 23 miliar di
tahun 2015.
bisnis dan mesin otomasi pabrik. "Kami lihat calon konsumen seperti dari industri makanan hingga kemasan cukup
potensial," ujar Takeshi.
Meski pasar di dalam negeri
menarik, Takeshi bilang, pihaknya masih belum punya
rencana membuka pabrik di
Indonesia dalam waktu dekat.
Alasannya, pabrik mereka di
Thailand dan Jepang masih
sangat mampu mengisi kebutuhan di pasar regional sam-

pai Amerika Serikat. "Namun,
kami akan terus melihat perkembangan 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, ditargetkan 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, Mitsubishi akan menyiapkan produk khusus yang sesuai dengan kondisi pasar Indonesia.
Perusahaan ini juga membuka
kerjasama dengan sesama
perusahaan sejenis asal Jepang supaya bisa menjalankan
bisnis secara sinergi.
Mitsubishi Electric sudah
punya lini usaha di Indonesia,
yakni PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escavator yang
bergerak di bisnis elevator
dan PT Mitsubishi Electric
Automotive Indonesia yang
berbisnis peralatan otomotif.
Tendi Mahadi

Karakter Sukses China Perantauan

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

M

enurut sejarah, negara Tiongkok sarat dengan berbagai masalah politik, sosial, dan ekonomi. Ini merupakan salah satu
sebab mengapa orang China
Daratan cukup banyak yang
migrasi ke negara lain.
Saya menggunakan terminologi "China" untuk menunjuk mereka yang berbudaya
China dan merupakan terjemahan dari "Chinese". Saya
sendiri termasuk kategori ini,
sehingga tidak ada niat apapun dalam penggunaannya
untuk tujuan derogatori. Bagi
yang lebih senang menggunakan terminologi "Tionghoa"
maupun "Tiongkok," silakan
substitusi terminologi yang
dipakai.
Salah satu karakteristik
orang China yang sangat kasat mata adalah kekayaan finansial. Ini menjadi stereotip. Padahal, kekayaan finansial belum tentu dinikmati
dan sangat relatif bagi setiap

orang.
Untuk kepentingan proses
pembelajaran bisnis, artikel
ini mempelajari karateristik
sukses berbisnis mereka. Tentu merupakan generalisasi,
karena "kadar entrepreneurship" setiap orang berbeda.
Satu hal yang saya amati
dari bertualang di mancanegara adalah karakter orang
China yang pada umumnya
progresif di luar keluarga,
namun konservatif di dalam.
Dengan kata lain, orang China 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 masalah dihadapi dengan kepala
dingin, bukan dengan rasa
iri dan dengki. Sinergi seringkali dilakukan dengan
partnership bisnis sebagai
salah satu bentuk pemecahan
masalah.
Mereka juga menggunakan kekalahan sebagai momentum untuk menukik ke
atas dengan mengadopsikan
hal-hal dan strategi-strategi
baru. Agresivitas disertai realitas dan keberanian memulai dan follow through (mengeksekusikan) membantu revitalitasi pasca-kegagalan.
Dalam karakter etnis-etnis lain (bukan mengacu kepada karakter etnis tertentu),
cukup banyak yang lebih senang "nrimo" dan "mangan
ora mangan asal ngumpul".

Bagi para pedagang China,
dua karakter ini tidak membantu bisnis. Mereka berjiwa
besar, berani kalah, berani
memulai kembali, dan berstrategi agar konsumen senang dan belanja lagi. Juga
berstrategi agar memenangkan kompetisi tanpa mengguncangkan persahabatan
antar pedagang.
Persahabatan dengan
para konsumen juga membangkitkan rasa kepercayaan
dan kenyamanan berbelanja.
Kualitas produk dan pelayanan penting sebagai komponen sukses. Sikap konservatif dalam hal keuangan dan
pengeluaran juga dibarengi
dengan fleksibiltas strategi
sesuai kemauan konsumen.
Ketekunan dan kesabaran
dalam bekerja dan membangun bisnis merupakan kekuatan luar biasa. Jika orang
lain bekerja 10 jam per hari,
tidak jarang mereka bekerja
14 jam hingga 18 jam. Sisa
waktunya hanya untuk makan, mandi, dan tidur saja.
Filsafat mereka sederhana: Bekerja untuk makan.
"Makan" di sini berarti memberi nafkah bagi keluarga
mereka. Bagi orang China,
makan adalah inti keberhasilan karena setiap orang
perlu energi untuk berkarya.
Pengalaman dan ketrampilan bisa diasah kemudian,
yang penting mereka telah
melihat peluang dan berani
memulai. Ini sudah cukup
untuk menjadikan mereka
"konsolidator" yang mengumpulkan berbagai sumber daya
dan ketrampilan orang lain.

Saya kenal beberapa pebisnis
media dan consumer products
yang sama sekali buta akan
bidang tersebut, namun mereka pandai mengumpulkan
mereka yang berpengalaman
di bidangnya.
Setiap keluarga China
sangat mengutamakan pendidikan terbaik bagi anakanak mereka. Begitu punya
uang sedikit, anak-anak mereka disekolahkan di sekolah
terbaik. Tujuannya agar para
generasi penerus mempunyai
landasan kuat secara intelektual sehingga mampu menganalisa 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 pelajaran terbaik tentang trentren di masa depan.
Spirit entrepreneurship
dibarengi dengan kemampuan mengenali tren serta kapitalisasinya diasah sejak dini.
Cukup banyak keluarga pebisnis menerapkan sistem
apprenticeship (magang) bagi
generasi muda dengan melibatkan dari awal. Tertanam
jiwa yang sadar akan "tidak
ada sukses yang mudah, semua perlu ketekunan dan
mental baja."
Bisa dimengerti mengapa
bisnis mereka melesat. Pola
pikir dan kebiasaan membentuk karakter sukses. Keadaan
sosial, kemiskinan, dan minimnya rasa aman jadi pemicu kerja. Itu saja.
■

JAKARTA. Meski tergolong
sudah cukup lama menggeluti
bisnis biskuit di pasar dalam
negeri, PT Mayora Indah Tbk
(MYOR) seolah enggan membiarkan kompetitor mencuri
pasar mereka. Untuk bisa memenangkan persaingan di tengah pasar makanan dan minuman yang makin sesak,
inovasi dalam pemasaran
menjadi salah satu senjata
perusahaan ini.
Ricky Afrianto, Direktur
Pemasaran Mayora Indah, bilang, merek biskuit andalan
Mayora, Roma, memang bisa
menjadi keunggulan di pasar.
Sebab, produk ini sudah dikenal lama oleh masyarakat sejak dibuat pada tahun 1948.
"Namun pembaruan terus diperlukan karena pasar juga
terus berkembang," kata dia,
Kamis (14/11).
Nah salah satu langkah
yang dilakukan Mayora adalah mengubah logo dan motto
baru dari biskuit Roma. Dengan strategi ini, diharapkan
merek produk Roma tetap
ada meski produk sejenis
dari kompetitor semakin banyak.
Apa lagi pertumbuhan kelas
menengah di dalam negeri semakin tinggi. Hal ini membuat
kompetitor pun semakin
menggebu untuk menggenjot

KONTAN/Daniel Prabowo

Mayora sudah mengalokasikan belanja modal sebesar US$ 750
juta di 2013 ini.
kinerja mereka.
Namun, selain dari sisi marketing, langkah Mayora di pasar biskuit juga dilakukan
melalui peningkatan kapasitas
produksi. Dengan begitu, pertumbuhan permintaan makanan ringan ini bisa terus bisa
diisi oleh Mayora.

Perbesar pasar ekspor
Sekretaris Perusahaan Mayora, Yuni Gunawan bilang,
perusahaan ini sudah mengalokasikan belanja modal sebesar US$ 750 juta di 2013 ini.
Sebagian besar dana tersebut
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Kinerja Mayora Indah (MYOR)
Pendapatan
Laba

Per September 2013
Rp 8,58 triliun
Rp 773,93 miliar

Per September 2012
Rp 7,68 triliun
Rp 517,38 miliar
Sumber : RTI

digunakan untuk ekspansi
pabrik biskuit Mayora yang
ada di Balaraja, Tangerang.
Saat ini, pembangunan pabrik tersebut tengah berlangsung dan diharapkan bisa siap
operasi tahun depan. Lewat
pembangunan pabrik ini, Mayora berharap kapasitas produksi 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 depan sekitar 37% dengan menyasar pasar baru. Salah satunya adalah Afrika.
Selama sembilan bulan pertama tahun ini, total pendapatan 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 pasar ekspor berkontribusi sebesar Rp 2,9 triliun atau 33,7%
dari total pendapatan.
■

