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JAKARTA. Seperti produk 
makanan dan minuman, per-
mintaan cat tembok juga me-
lonjak menjelang Lebaran. 
Penjualan cat diperkirakan 
meningkat 50% ketimbang 
bulan biasa. 

Husodo Hoe, Decorative 
Marketing & Dealer Develop-
ment Manager PT Jotun Indo-
nesia bilang, berdasarkan 
pengalaman, permintaan cat 
tembok mulai meningkat se-
jak dua bulan menjelang Le-
baran. Peningkatannya bisa 
hingga 50%. Meski kondisi 
ekonomi sedikit bergejolak 
akibat kenaikan harga Bahan 
Bakar Minyak (BBM) bersub-
sidi, Husodo masih optimistis 
permintaan cat tembok tahun 
ini bisa naik sekitar 50% se-
perti tahun sebelumnya.

Husodo bilang, kenaikan 
permintaan cat terjadi di pa-
sar ritel. Sebaliknya, permin-
taan cat untuk skala proyek 
justru meredup.

Untuk memenuhi lonjakan 
permintaan ini, Jotun Indone-
sia akan mendongkrak kapa-
sitas produksinya hingga 50%. 
Namun, Husodo enggan mem-
beberkan berapa besar kapa-
sitas produksi cat milik Jotun 
Indonesia. 

Husodo hanya bilang, pro-
duksi cat Jotun Indonesia 
pernah mencapai 45 juta liter 
per tahun. "Pangsa pasar kami 
untuk cat dekoratif sekitar 
10% dari pangsa pasar nasio-
nal. Ke depan, kami berharap 
pangsa pasar kami bisa me-
ningkat hingga 30%," jelas Hu-
sodo, Kamis (18/7).

Jotun terus memperbesar 
pangsa pasarnya di segmen 
cat dekoratif. Maklum saja, 
segmen ini mengkontribusi 
sekitar 50% dari total penjual-
an Jotun Indonesia. Sisanya 

berasal dari produk cat pelin-
dung (protective) sebesar 30% 
dan cat untuk kapal (marine) 
sebesar 20%. 

Untuk mendongkrak pang-
sa pasar, Husodo bilang, Jotun 

Indonesia meluncurkan dua 
produk baru, yaitu Jotashield 
yang tahan lebih lama dan 
Majestic yang memiliki ke-
unggulan anti bakteri hingga 
50%. Produk Majestic ini me-
nyasar rumah sakit.

Direktur Jenderal Basis In-
dustri Manufaktur Kementeri-
an Perindustrian Panggah Su-
santo membenarkan, permin-
taan cat tembok di tingkat 
ritel biasanya melonjak men-
jelang lebaran. "Kenaikan 
permintaan terutama di pede-
saan," ujarnya.

Sedangkan di perkotaan, 
kata Panggah, kenaikan per-
mintaan cat tembok justru ti-
dak terlalu signifi kan menje-
lang Lebaran.

Aceng Nursalim

Kenaikan permintaan cat menjelang Lebaran 
terutama di pedesaan.
Panggah Susanto, Direktur Jenderal 
Basis Industri Manufaktur Kemperin

JAKARTA. Produsen semen 
PT Holcim Indonesia Tbk siap 
mengoperasikan pabrik Tu-
ban I pada Agustus 2013. Saat 
ini, Holcim tengah melakukan 
uji coba produksi sambil 
mempersiapkan produksi ko-
mersial.

Relationship Management 
Director PT Holcim Indonesia 
Tbk Rusli Setiawan bilang, 
saat ini, Holcim masih me-
nunggu sertifikasi Standar 
Nasional Indonesia (SNI) un-
tuk pabrik Tuban I. Sehingga, 
"Produksi tahap awal dimulai 
Agustus 2013," ujarnya kepada 
KONTAN, Kamis (18/7).

Catatan saja, pabrik Tuban I  
memiliki kapasitas terpasang 
1,7 juta ton per tahun. Hanya 
saja, Rusli masih enggan 
membeberkan berapa target 
produksi pabrik Tuban I pada 
tahap awal produksi. 

Sebelumnya, perusahaan 
dengan kode emiten SMCB ini 
berharap pada awal produksi-
nya, pabrik Tuban I mampu 
berproduksi setengah dari 
kapasitas totalnya, atau seki-
tar 850.000 ton. 

Rusli bilang pabrik Tuban I 
baru akan beroperasi dengan 
kapasitas penuh pada tahun 
2014. Jika telah beroperasi 
penuh, total kapasitas pro-
duksi SMCB tahun depan ber-

tambah menjadi 10 juta ton 
per tahun. Catatan saja, saat 
ini, perusahaan itu telah me-
miliki dua pabrik semen di 
Narogong, Jawa Barat, dan 
Cilacap, Jawa Tengah dengan 
total kapasitas produksi 8,3 
juta ton per tahun.

Mempertahankan 
pangsa pasar

Setelah menyelesaikan 
pembangunan pabrik Tuban I, 
perusahaan itu mulai bersiap 
membangun pabrik Tuban II 
yang berkapasitas 1,7 juta ton. 
"Saat ini, tahap persiapan la-
hannya sudah dimulai," kata 
Rusli. 

Rencana pabrik Tuban II 
akan selesai dibangun dan 
siap beroperasi pada tahun 
2015. Rusli bilang, perusahaan 
telah mengelontorkan inves-
tasi sekitar US$ 800 juta untuk 
membangun dua pabrik ini. 

Langkah ekspansi Holcim 
ini juga dilakukan untuk men-
dongkrak atau setidaknya 
mempertahankan pangsa pa-

sar. "Saat ini, pangsa pasar 
kami 16%. Ke depan, pertum-
buhannya minimal mengikuti 
pertumbuhan industri," jelas 
Rusli.

Rusli memperkirakan, per-
tumbuhan industri semen ta-
hun ini bakal sedikit melam-
bat. Pemicunya, tahun ini, ada 
kenaikan harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM) yang memicu 
infl asi dan kenaikan suku bu-
nga kredit sehingga berdam-
pak pada ekonomi secara ke-
seluruhan.

Makanya, Rusli bilang, 
SMCB telah menyiapkan stra-
tegi untuk mempertahankan 
pangsa pasar, salah satunya 
dengan fokus pada pelayanan 
dan nilai tambah produk.

Hingga semester I-2013, 
Holcim mampu menjual 4,01 
juta ton semen, turun 1,3% 
ketimbang periode yang sama 
tahun 2012 yang mencapai 
4,08 juta ton. Akibat penuru-
nan penjualan ini, pada se-
mester I-2013, Holcim hanya 
mampu meraih 14,4% pangsa 
pasar semen nasional.    ■

Pabrik Baru 
Holcim Siap 
Beroperasi
Holcim mulai menyiapkan pembangunan Tuban II

Aceng Nursalim

Jelang Lebaran, Permintaan Cat Naik 50%

Kenaikan 
permintaan cat 
tembok jelang 

lebaran terutama 
di pedesaan.

■MANUFAKTUR

Pelatih sekaligus mana-
jer Manchester United 
(MU) Sir Alex Ferguson 

telah pensiun dari tugasnya 
selama 26 tahun mendam-
pingi para pemain sepak bola 
profesional. Diawali dengan 
karier semasa SMA di Glas-
gow, Skotlandia, Alex muda 
bermain dengan semangat 
walaupun harus naik-turun 
kendaraan umum lima kali 
sepanjang tiga jam dalam 
satu kali perjalanan menuju 
tempat latihan. 

Ia perlu naik bis, kereta 
api, bis lagi, bis sekali lagi, 
dan taksi untuk mencapai 
tempat latihan seminggu se-
kali. Namun, ini tidak me-
mudarkan semangatnya.

Ketika ayahnya didiagno-
sa menderita kanker kolon 
(usus besar) sehingga diope-
rasi dan mengalami kemun-
duran fi sik yang berarti, Fer-
guson mulai bekerja sebagai 
atlet sepak bola profesional. 
Dengan bayaran pertama ha-
nya 300 poundsterling seba-
gai bonus bergabung ke tim 
St. Johnstone setelah ke luar 
dari tim Queen’s Park, ia me-
masuki dunia baru.

Dunia ini ternyata me-
nyerapnya hingga sekarang 
di usia senjanya, 71 tahun. 
Beberapa kesan yang bisa 
kita ambil dari menonton 
pertandingan-pertandingan 

MU di layar kaca. Ia begitu 
emosional dan terkadang "ka-
sar" penuh dengan amarah. 
Ia bahkan tidak segan-segan 
mengumbar emosi terhadap 
media, termasuk kepada BBC. 
Apakah gaya kepemimpinan 
seperti ini pantas ditiru? 

Selama 26 tahun masa 
jabatannya, Ferguson meme-
nangkan 19 kali juara liga 
dan dua trofi  Liga Champi-
ons. Di tahun 2012, Manches-
ter United merupakan klub 
sepakbola paling berharga di 
dunia dengan merek seharga 
miliaran poundsterling. 

Menurut The Internatio-
nal Federation of Association 
Football alias FIFA, satu dari 
25 orang di dunia bermain 
sepakbola secara rutin. Jum-
lah penonton pertandingan 
sepak bola Piala Dunia 2010 
mencapai 2,2 miliar orang 
dan penonton pertandingan 
terakhir Ferguson sebanyak 
620 juta. 

Pada 19 Mei 2013, Fergu-
son mengakhiri pertandingan 
terakhirnya dengan seri me-
lawan West Bromwich Albion. 
Ini adalah pertandingan ke-
1.500 bagi Ferguson. Selama 
masa kepemimpinan Fergu-
son, MU mencatat 2.769 gol. 
Luar biasa prestasinya.

Satu hal yang perlu kita 
catat di sini adalah mencatat 
setiap kemenangan, baik ke-

menangan besar maupun ke-
menangan kecil. Ini bisa kita 
terapkan dalam karier dan 
bisnis kita. Berapa banyak 
pensil yang saya jual selama 
satu tahun? Berapa produksi 
sepatu yang dihasilkan sela-
ma satu bulan saya bekerja di 
pabrik ini? Berapa omzet ke-
seluruhan dari kamar-kamar 
hotel yang saya jual selama 
bulan April? 

Kuantifikasikan segala 
sesuatu yang bisa diukur. 
Simpan catatan itu, karena 
suatu hari pasti berguna. 
Paling tidak, untuk dimasuk-
kan ke dalam CV Anda ketika 
mencari pekerjaan baru.

Uniknya, pekerjaan seba-
gai manajer klub sepak bola 

profesional adalah salah satu 
profesi yang paling tinggi 
turnover-nya. Selain mempu-
nyai tingkat stres yang ting-
gi, pekerjaan ini juga sangat 
membutuhkan kesabaran dan 
passion yaitu spirit yang 
sama akan antusias terhadap 
dunia sepak bola. 

Singkat kata, mungkin 
kalau Anda bekerja sebagai 
penjual bolpoin, Anda tidak 
perlu sangat mencintai bol-
poin karena masih ada pen-
sil. Namun, jika Anda adalah 
Ferguson, tanpa kecintaan 
kepada sepakbola yang tinggi, 
mustahil bisa berhasil.

Empat gaya kepemimpin-
an Ferguson yang pantas kita 
kaji. Pertama, disiplin tanpa 
pandang bulu. Kedua, siap 
mengganti dan diganti. Keti-
ga, ROI jangka panjang. Ke-
empat, suksesi berencana. 

Ferguson dikenal sangat 
disiplin dan ketat. Ia juga 
senantiasa mengingatkan 
para pemainnya untuk tidak 
terlena ketenaran, harta, dan 
pujian dari penggemar.

Untuk itu, teguran-tegu-
rannya sering kali terdengar 
"agak kasar." Namun, ia 
mempunyai alasan untuk 
itu. Para pemain timnya ma-
yoritas sangat muda usianya, 
berkisar antara 17-an, 20-an, 
dan 30-an. David Beckham 
yang sudah senior di MU saja 

baru 38 tahun usianya. 
Pria-pria remaja dan de-

wasa yang penuh dengan ad-
renalin ini perlu kontrol yang 
ketat agar benturan-benturan 
hormon tidak menjadi masa-
lah bagi tim. Ferguson "meng-
kontrol" ini dengan meng-
ingatkan sebagaimana "guru 
SMA yang galak." Tentu saja, 
gaya seperti ini tidak masuk 
untuk diterapkan di kalangan 
berkerah putih, akademisi, 
dan saintis yang intelek. 

Ferguson juga dikenal de-
ngan "cepat mengganti" dan 
"cepat diganti" dengan men-
cari pemain-pemain muda 
berbakat dan memecat pema-
in-pemain bermasalah atau 
sudah mengalami penurunan 
prestasi. Ia percaya akan "da-
rah segar" yang selalu meng-
alir di tubuh MU.

Ia tidak segan memupuk 
mereka bertahun-tahun demi 
hasil gemilang. David Moyes 
penggantinya merupakan 
hasil pemilihan yang panjang 
dan seksama dengan menya-
makan fi lsafat manajemen. 

Singkat kata, Sir Alex Fer-
guson adalah pemimpin besar 
di tempat yang tepat dan di 
masa yang tepat. Adaptasi 
gaya kepemimpinannya per-
lu dilakukan dengan selektif 
dan disesuaikan dengan si-
kon yang ada. Mari kita tung-
gu Ferguson lainnya.  ■

Uniknya Kepemimpinan Alex Ferguson

Jennie S. Bev, 
Pebisnis dan Pengajar 
Bermukim di California

Uniknya Kepemimpinan Alex Ferguson

BISNIS CAT TEMBOK■

Low MPV Honda

Dok Honda Prospect Motor

Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor (HPM) Tomoki Uchida bersama Direktur Pemasaran & Purnajual Jonfi s Fandi 
(kiri) menunjukkan sketsa low multi purpose vehicle (MPV) Honda di Jakarta, Kamis (18/7). HPM berencana meluncur-
kan kendaraan low MPV ini di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013. 

Gerai

Marubeni Tertarik Bangun 
Pembangkit Listrik Lagi 

JAKARTA. Setelah menyelesaikan proyek Pembangkit Lis-
trik Tenaga Uap (PLTU) di Cirebon, perusahaan asal Je-
pang, Marubeni Corporation, berencana untuk membangun 
pembangkit listrik lagi di Indonesia. 

Corporate Advisor Marubeni Corporation, Wataru Yoshi-
da, menuturkan, Marubeni tertarik untuk membangun se-
jumlah proyek di Indonesia, termasuk pembangkit listrik. 
Dalam proyek tersebut, Marubeni membuka diri untuk 
menggandeng mitra lokal. Sayangnya, Yoshida masih eng-
gan membeberkan kapan studi kelayakan untuk proyek 
pembangkit listrik kedua yang juga akan berlokasi di Cire-
bon, Jawa Barat, itu akan dilakukan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan rencana-
nya, proyek pembangkit listrik yang akan digarap Marube-
ni ini berkapasitas 1.000 Mega Watt (MW). "Marubeni akan 
menambah lagi satu pembangkit listrik," ujarnya Kamis 
(18/7). Menurutnya, nilai investasi proyek pembangkit lis-
trik ini sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar.

Catatan saja, sebelumnya Marubeni bekerjasama dengan 
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyelesaikan 
proyek PLTU Cirebon berkapasitas 660 MW. Nah, proyek 
pembangkit listrik yang baru ini nantinya akan berdekatan 
dengan lokasi PLTU Cirebon yang sudah ada. 

Hidayat menjelaskan, saat ini, pemerintah melalui Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) te-
ngah mengurus prosedur pembangunan proyek ini, terma-
suk menyiapkan tahap penjaringan (beauty contest) selu-
ruh calon investor. 

Erika Anindita

Kinerja PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB)

Keterangan Kuartal I-2013 Kuartal I-2012

Penjualan Rp 2,15 triliun Rp 2,10 triliun

Laba kotor Rp 719,87 miliar Rp 695,03 miliar

Laba bersih Rp 184,39 miliar Rp 249,39 miliar

Sumber: Laporan Keuangan Holcim Indonesia
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