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JAKARTA. Baru di awal ta-
hun, PT Voksel Electric Tbk 
mendapat banyak orderan 
kabel. Tak heran, di kuartal I-
2014, emiten berkode saham 
VOKS ini berhasil mencatat-
kan pertumbuhan pendapatan 
sebesar 0,8% dari periode 
yang sama tahun lalu. 

Di laporan keuangan per-
usahaan, pendapatan Voksel 
pada periode Januari sampai 
Maret 2014 mencapai Rp 
605,32 miliar. Pada kuartal 
pertama tahun lalu, pendapat-
an Voksel hanya Rp 600,45 
miliar. "Kenaikan ini didukung 
tender-tender tahun lalu yang 
kami kerjakan pada awal ta-
hun," kata Yogiawan, Asisten 
Direktur Keuangan PT Voksel 

Electric kepada KONTAN, 
Rabu (30/4).

Dengan perolehan penda-
patan ini, Voksel optimistis 
bisa mencapai target penjual-
an. Awal tahun ini, Voksel 
membidik pendapatan 2014 
sebesar Rp 2,3 triliun. Artinya, 
di kuartal I tahun ini, manaje-
men sudah berhasil meraih 
pendapatan 26,3% dari target. 

Kontribusi pendapatan ter-
besar masih berasal dari pasar 
domestik. Pada tiga bulan 
pertama tahun ini, porsi pen-
jualan domestik 66,88% atau 
sekitar Rp 404,82 miliar. Na-
mun, bila dibandingkan de-
ngan perolehan kuartal perta-
ma tahun lalu yang sebesar 
Rp 472,11 miliar, ada penuru-
nan sebanyak 14,25%. 

Berbeda dengan pendapat-
an lokal, order kabel dari luar 
negeri justru naik 83,24% men-
jadi Rp 184,12 miliar di kuartal 
I tahun ini dari periode yang 
sama tahun lalu yang sebesar 
Rp 100,48 miliar. Order kabel 
dari luar negeri yang diterima 
oleh Voksel paling besar dari 
Ministry of Electricity Irak 
sebesar Rp 143,46 miliar atau 
23,7% dari total pendapatan 
ekspor. Sepanjang tahun ini, 
Voksel mengharapkan kontri-
busi ekspor sekitar 20%. 

Meski kinerja pendapatan 
positif, pada kuartal pertama 
tahun ini, perusahaan ini jus-
tru merugi karena beban po-
kok penjualan naik 13,49% 
menjadi Rp 596,39 miliar. Pe-
riode yang sama tahun lalu 
hanya Rp 525,51 miliar. 

Asal tahu saja, pada kuartal 
I-2013, Voksel masih bisa 
mencetak laba Rp 26,82 mili-
ar. Namun, di kuartal satu ta-
hun ini, perusahaan ini justru 
mencatat rugi bersih Rp 24,52 
miliar. "Kuartal II diproyeksi-
kan lebih bagus didukung de-
ngan pelaksanaan proyek 
baru," ungkap Yogi.

Merujuk kepada laporan 
keuangan Voksel, di antara 
komponen beban pokok pen-
jualan, paling besar adalah 
bahan baku. Sampai Maret 
2014, biaya bahan baku yang 
ditanggung oleh perusahaan 
sebesar Rp 531,63 miliar atau 
naik 18,2% dari kuartal perta-
ma tahun lalu sebesar 
Rp 449,54 miliar. 

Selain bahan baku, kenaik-
an beban upah 65% membuat 
perusahaan ini tertekan. Di 
kuartal pertama 2014, beban 
upah langsung yang ditang-
gung perusahaan sebesar Rp 
6,2 miliar. Periode yang sama 
tahun ini, beban upah lang-
sung hanya Rp 10,29 miliar.

Francisca Bertha Vistika

Supaya bisa bertahan, industri tekstil harus 
mengurangi produksi.
Ade Sudrajat Usman, Ketua Umum 
Asosiasi Pertekstilan Indonesia

JAKARTA. Kenaikan tarif da-
sar listrik menjadi momok 
bagi para pelaku industri. Sa-
lah satunya adalah industri 
tekstil. Lantaran tak sanggup 
menanggung beban produksi 
yang makin berat, beberapa 
perusahaan tekstil akan me-
mangkas jumlah karyawan.

Ade Sudrajat Usman, Ketua 
Umum Asosiasi Pertekstilan 
Indonesia (API) mengatakan, 
kenaikan tarif dasar listrik 
sebesar 34%-36% akan menge-
rek biaya produksi antara 10% 
sampai 15%. "Ini rencana, bu-
kan wacana, tidak seperti pe-
merintah yang suka berwaca-
na tetapi tidak jelas pelaksa-
naannya," ujar Ade kepada 
KONTAN, Rabu (30/4). 

Tapi, Ade tak merinci bera-
pa perusahaan yang akan me-
lakukan lay off karyawan. Ia 

juga tak bilang jumlah karya-
wan yang akan terkena Pemu-
tusan Hubungan Kerja (PHK). 

Menurut Ade, pengurangan 
karyawan ini sebagai dampak 
dari penurunan produksi. Un-
tuk menyiasati kenaikan tarif 
listrik, perusahaan tekstil ha-
rus mengerem produksi. 

Kalkulasi Ade, produksi tek-
stil akan turun 10%-15%. Arti-
nya, produksi tekstil di akhir 
tahun antara 5,44 juta-5,76 juta 
ton. "Agar bisa bertahan, salah 
satunya dengan mengurangi 
produksi," jelas Ade. 

Perusahaan, lanjut Ade, bisa 
mengambil cara lain seperti 
menaikkan harga jual. Tetapi, 
pasar dalam negeri belum bisa 
menerima tekstil dengan har-
ga mahal. Dampaknya, impor 
tekstil murah makin merajale-
la dan omzet produsen tekstil 
lokal bisa turun. "Orang Indo-
nesia itu belum quality min-
ded, tapi yang penting murah. 

Biar impor kualitas jelek, yang 
penting murah," kata Ade.

Sementara itu, Iswar Deni, 
Corporate Secretary Pan Bro-
thers mengatakan bahwa pi-
haknya tidak terlalu terkena 
dampak kenaikan tarif listrik. 
Alasannya, industri hilir tek-
stil yakni garmen tak terlalu 
berpengaruh terhadap kena-
ikan tarif listrik.

Menurutnya, beban listrik 
di perusahaanya hanya 1% 
dari total biaya. "Lagipula ba-
han baku kami 70% adalah 
impor sehingga tidak berdam-
pak terhadap beban produk-
si," kata Iswar.

Kompensasi pengusaha
Menanggapi soal keluhan 

kenaikan tarif listrik ini, Men-
teri Perindustrian, MS Hidayat 
berjanji akan memberikan 
kompensasi terhadap peng-
usaha. "Sedang dibicarakan di 

tingkat dirjen, asosiasi juga 
kami dekati," kata Hidayat. 

Kompensasi pemerintah ini 
ditanggapi sinis oleh Ade. Ia 
mempertanyakan kompensasi 
apa yang akan diberikan oleh 

pemerintah. "Kalau mereka 
mau kasih kompensasi, berar-
ti mereka ada uang. Kalau ada 
uang, buat apa lakukan peng-
hematan dengan mencabut 
subsidi listrik?" katanya.    ■

PHK di Industri Tekstil
Pemangkasan karyawan sebagai dampak penurunan produksi karena kenaikan tarif listrik

Benediktus Krisna,
Francisca Bertha Vistika

Genjot Ekspor, Voksel 
Kerek Pendapatan

Kuartal I-2014, 
pendapatan 

Voksel mencapai 
26,3% dari target 

Rp 2,3 triliun.
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Pekerjaan 
di Kementerian 
Perhubungan

■ Pekerjaan: pembangunan 
Bandara Miangas II, 1 paket
Agensi: Ditjen Phb Udara 
(Kode Lelang: 12206114)
Satuan kerja: Bandar Udara 
Melonguane
Bidang/sub. bidang: sipil/
lapangan terbang dan 
runway termasuk perawatan-
nya (22003)

Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
48.370.500.000
Nilai HPS paket: Rp 
48.370.500.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduh-
an dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Rabu, 23 April –Minggu, 4 
Mei 2014 melalui http://lpse.
dephub.go.id/eproc/

■ Pekerjaan: review master 

plan dan penyusunan RTT sisi 
udara dan sisi darat
Agensi: Ditjen Phb Udara 
(Kode Lelang: 12251114)
Satuan kerja: Bandar Udara 
Mopah Merauke
Bidang/sub. bidang: jasa 
konsultansi badan usaha/
sesuai dengan dokumen 
pengadaan yang berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
3.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 
3.000.000.000

Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduh-
an dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 24 April – Minggu, 4 
Mei 2014 melalui http://lpse.
dephub.go.id/eproc/

Pekerjaan 
di Kejaksaan

■ Pekerjaan: pengadaan 
sewa link monitoring center
Agensi: Kejaksaan Agung RI 

(Kode Lelang: 2670)
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
5.580.000.000
Nilai HPS paket: Rp 
4.180.893.552
Sumber dana: APBN 

Pendaftaran dan pengunduh-
an dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 24 April – Senin, 5 
Mei 2014 melalui http://lpse.
kejaksaan.go.id/eproc/  

Sumber: http://inaproc.lkpp.

Saya bukan seorang mas-
ter persuader. Saya bu-
kan seorang hard seller 

yang menjual secara berapi-
api ala seorang salesperson. 
Aktivitas saya lebih mengacu 
kepada menciptakan nilai 
dari sesuatu, bukan menjual 
produk atau layanan secara 
langsung.

"Nilai" alias value ini se-
sungguhnya merupakan da-
sar dari suatu penjualan. 
Tiap orang merupakan mar-
keter juga, baik disadari atau 
tidak. Ada hard seller, juga 
soft seller. Soft seller menjual 
secara "tidak langsung". 

Kita perlu menjual ide, 
produk, jasa, bahkan citra 
diri. Setiap kali kita berko-
munikasi, kita mengharap-
kan interaksi positif. Ini ber-
arti kita sedang "menjual" 
citra kita agar membentuk 
suatu persepsi tertentu di be-
nak orang lain.

Saya sangat mengagumi 

para profesional pakar per-
suasi alias hard seller, seperti 
Jordan Belfort yang kisah 
hidupnya yang menakjubkan 
difi lmkan dengan aktor uta-
ma Leonardo DiCaprio dalam 
fi lm The Wolf of Wall Street. 
Para pakar persuasi ini me-
miliki lebih dari sekadar ka-
risma. Mereka memiliki 
"kunci" untuk memenangkan 
persuasi. Belfort menamakan 
metodenya The Straight Line 
System, suatu sistem bergaris 
lurus alias linear. 

Di Amerika Serikat (AS), 
menjual melalui telepon yang 
dikenal sebagai telemarketing 
lebih efi sien closing-nya. Se-
bab, proses pembayaran bisa 
dengan kartu kredit maupun 
dengan transfer via bank 
yang dilakukan secara oto-
matis dengan instruksi jarak 
jauh. Dari segi teknis, ini 
sudah membantu pelaksana-
an closing. Dari segi keperca-
yaan, hukum AS yang melin-
dungi konsumen sudah jauh 
lebih baik daripada imple-
mentasi di Indonesia. 

Untuk masyarakat Indo-
nesia yang sudah demikian 
sering tertipu oleh program 
investasi abal-abal, diperlu-
kan pemasaran berbasis ke-
jujuran yang teruji. Blue 
Bird, misalnya, merupakan 
satu-satunya brand taksi 
yang sangat dipercaya kon-
sumen. Para pelanggan taksi 
cukup banyak yang sangat 
loyal kepada taksi ini.

Poin "kepercayaan" meru-
pakan dasar dari pemasaran 
yang sukses. Hubungan baik 
hanya bisa terlaksana antara 

dua manusia, bukan antara 
"konsumen" dengan "perusa-
haan penjual". Setiap penju-
alan punya unsur emosional, 
terlepas dari produk yang 
rasional-intelektual.

Aaron Rosanoff memulai 
penelitian mengenai hubung-
an antara emosi dengan 
pengambilan keputusan. 
Humm-Wadsworth kelak 
memperdalam studi ini. Da-
lam studi Harvard Business 
School yang dituangkan da-
lam buku The End of Solution 
Selling, ada tujuh profi l emosi 
konsumen. 

Profil "Normal" tampak 
jelas oleh para penjual. Mere-
ka yang berprofil "normal" 
tergerak karena unsur kon-
formitas sosial dan fi tur-fi tur 
positif. Gunakan rasio ketika 
menjual kepada mereka. 

Profil "Hustler" tampak 
impresif dengan mengenakan 
merek-merek mahal dan me-
nyebutkan nama-nama orang 
terkenal. Inti dari eksistensi 
mereka adalah sukses secara 
material. Mereka penting un-
tuk merasa penting dan di-
pandang sukses orang lain. 

Profi l "Mover" senang ber-
komunikasi. Mereka sangat 
senang berbicara dan tetap 
menerima telepon di mana 
pun berada. Mereka sangat 
hangat terhadap orang lain 
dan biasanya tidak mau tahu 
tentang detail, yang penting 
segala sesuatu cepat diselesa-
ikan secara antusias. 

Profil "Double Checker" 
mengutamakan keamanan 
dan keselarasan. Biasanya 
mereka bisa mendeteksi ke-

mungkinan-kemungkinan 
negatif, sehingga selalu bersi-
ap diri. Mereka senang hal-
hal yang digaransikan dan 
diasuransikan. Penggunaan 
bahasa harus jelas dan tidak 
ambigu.

Profil "Artis" memilih 
kata-kata yang ambigu dan 
tidak tegas. Mereka juga bia-
sanya tidak suka kontak 
mata. Inti dari pilihan-pilih-
an mereka adalah "menjadi 
berbeda". Mereka memilih se-
suatu bukan karena nilai ko-
mersial, namun keunikan 
dan nilai-nilai artistik.

Profil "Politisi" memilih 
untuk menang, sehingga me-
reka perlu merasa telah me-
milih sesuatu secara tepat 
atas "kehebatan" mereka. Bia-
sanya mereka sangat peka 
akan pilihan kata-kata. Mere-
ka juga penting merasa "pa-
ling benar".

Profi l "Insinyur" biasanya 
sangat kritis akan hal-hal 
besar dan kecil. Mereka sa-
ngat mendetail dalam per-
suasi dan sering kali merasa 
perlu untuk memperhatikan 
hal-hal tertentu sehingga 
mundur beberapa langkah 
sebelum maju kembali. 

Profi l "Hustler" dan "Poli-
tisi" paling tepat untuk men-
jual sebagai salesperson. Me-
reka biasanya mampu me-
nunjukkan potensi mereka 
lebih tinggi daripada sebe-
narnya sehingga bisa mem-
berikan rasa percaya di pros-
pek. Seni persuasi perlu me-
ngenal profil-profil pembeli, 
sehingga meraih sukses pun 
bisa diprediksi.   ■

Seni Persuasi dan Sukses

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Seni Persuasi dan Sukses

INDUSTRI KABEL■

SELAIN tarif listrik, kenaikan upah tarif karyawan ikut 
menghambat kinerja industri. Di industri sepatu dan alas 
kaki misalnya. Pada kuartal I-2014, terdapat tiga pabrik 
sepatu yang merelokasi pabrik dari Jakarta ke Jawa Te-
ngah dan Jawa Timur. 

Eddy Wijanarko, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan In-
donesia (Aprisindo) mengatakan, tahun ini setidaknya ada 
21 pabrik yang akan direlokasi di luar Jakarta. Namun, 
menurut Eddy, belum ada pabrik yang direlokasi ke luar 
negeri. "Terakhir sekitar akhir tahun lalu, satu pabrik dipin-
dah ke Vietnam karena kenaikan upah," kata Eddy. 

Tak cuma relokasi pabrik, kebijakan upah ikut membuat 
penjualan sepatu turun. Kenaikan upah membuat pengusa-
ha sepatu harus mengerek harga. "Proyeksi di kuartal satu, 
penjualan domestik turun 10%," jelas Eddy.        ■

Industri Sepatu Siap Relokasi


